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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ชวงเดือนที่ผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม หรือ Field Day ป 2561 โดยไดกําหนดจัด ณ ศูนยเรียนรู 
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร (ศพก.) ในพืน้ทีส่าํคญัทัว่ประเทศ เพือ่มุงหวงัให ศพก. 
เปนกลไกสําคัญในการสรางกระบวนการเรียนรู และใหความรูแกเกษตรกร โดยมีหนวยงานภาคี
ทุกภาคสวนรวมดําเนินการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนหนวยเชื่อมองคความรูไปสู
การปฏิบัติจริง สูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ซึ่งใช 
ศพก. เปนสถานที่อบรมและเปนวิทยากรหลักรวมกับวิทยากรดานเกษตรอื่นๆ 

 และจากงานสัมมนาบทบาทของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ในการสนบัสนนุนโยบายสาํคัญของรฐับาลทีผ่านมานัน้ รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดเนนถึงเปาหมายขั้นตอไป ที่จะตองให ศพก. เปนหนวยสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ภาครฐัอยางเปนรปูธรรม โดยเปนฐานเรยีนรู แหลงองคความรู และแหลงถายทอดความรูทางการ
เกษตรที่สําคัญ รวมทั้งขอให ศพก. ทําหนาที่เปนเสมือนตัวแทนของหนวยราชการในพื้นที่ในการ
รบัทราบปญหาความเดอืดรอนของเกษตรกร และขอเสนอแนะตางๆ เพือ่นาํไปสูการแกไขไดอยาง
ทันทวงที ในขณะเดียวกันขอใหตรวจสอบการบริหารงบประมาณในโครงการตางๆ ของภาครัฐ
ที่ลงไปยังพื้นที่วามีความถูกตอง โปรงใส และถึงมือเกษตรกรหรือไม ซึ่งทั้งหมดนี้จะสรางความ
เขมแข็งให ศพก. และเกษตรกรในระดับพื้นที่อยางยั่งยืน

 ดังนั้น ศพก. ทุกแหง จะตองพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือขายองคความรู 
เพื่อใหครอบคลุมองคความรูตามความตองการของสมาชิกในชุมชน และเนนยํ้าวาการดําเนินการ
ทุกโครงการฯ ไทยนิยม จะตองดําเนินการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และให
เกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกรในระดับพื้นที่ และเกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรอยางแทจริง 
โดยเกิดจากการคิดและการมีสวนรวมของชุมชน โดยมี ศพก. เปนผูคอยสนับสนุนและเชื่อมโยง
โครงการสําคัญของรัฐบาล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 • สศก. ตั้ง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนุนไทยนิยมเตรียมลุย 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน 3
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 • โครงการพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เพื่อ Big Data 8
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 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2561 
ภายใตการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จํานวน 
2 แผนงาน รวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 
ลานบาท เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางภาคการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่มสินคาทาง
การเกษตร และยกระดับรายไดเกษตรกรนั้น 
 เพื่อใหการขับเคล่ือนการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเปาหมาย คณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข
ปญหาภาคการเกษตร ซ่ึงมปีลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาค
การเกษตร โดยมีรองเลขาธิการ สศก. (นางอัญชนา ตราโช)  
เปนประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ และใหทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของกบัการดาํเนนิงานโครงการไดมสีวนรวม
ในการติดตามประเมินผล 
 ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
ไดจัดทีมประเมินผลออกเปน 19 ทีม ซึ่งประกอบดวย 
ศนูยประเมนิผล และสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่1-12 
ในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน
ที่ผานมา สศก. ไดจัดสัมมนาช้ีแจงแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร ณ โรงแรมบานอัมพวา รีสอรท แอนด 
สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกหนวยงานตางๆ ที่
รับผิดชอบโครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดย สวนประชาสัมพันธ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรร ประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิต

สศก. ตั้ง 19 ทีม ติดตาม

22 โครงการหนุนไทยนิยม

เตรียมลุย 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน 
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เรื่องนารูทางการเกษตร



กระทรวงพาณชิย กระทรวงอตุสาหกรรม รวมถงึหนวยงาน/
องคกรกลาง ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจ-
เงินแผนดนิ และสํานกังานปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหงชาติ เพื่อรับทราบแผนงานและแนวทางการติดตาม
ประเมินผลโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 สําหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่สํารวจขอมูลติดตาม
ประเมินผล สศก. กําหนดไว 2 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 
การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 
2561 และจดัทํารายงานเดอืนกรกฎาคม 2561 และชวงที ่2 
เก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 
และจดัทํารายงานเดอืนกนัยายน 2561 โดยกาํหนดประเดน็
การติดตามประเมินผล 7 ดาน ไดแก

✤

 1) การรบัรู/รบัทราบโครงการ จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณหรือรัฐบาล 2) การไดรับสนับสนุน/ชวยเหลือ/
จางงานจากโครงการ เชน การสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย/ชุมชน การชี้แจงหลักเกณฑการสนับสนุน
ใหกลุ มเปาหมายทราบ คุณภาพของปจจัยการผลิตที่
สนับสนุนไดมาตรฐาน การจางงานมีความทั่วถึงกับกลุม
เปาหมาย เปนตน 3) การไดรับองคความรูจากโครงการ
ไทยนิยม ยั่ งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4) การนําองคความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร 
5) การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 
การลดตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น มูลคา
ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป รายไดของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่เพียงพอ เปนตน 
6) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ 
และ 7) ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
ในดานตางๆ
 ทั้งนี้  ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะไดจัดทํา
แผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่เพื่อรวมในการติดตามประเมินผล 
และสรุปผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะตางๆ เสนอ
ผู บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงาน
รับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหสําเร็จลุลวง 
เกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรทั่วประเทศตอไป
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โดย นางทัศนีย  ลักษณะ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตและการตลาด

ขาวหอมมะลิอินทรียกับขาวหอมมะลิทั่วไปภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทีใ่ห
ความสาํคญักบัการพฒันาการผลิตสินคาเกษตรอนิทรยี และ
มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
พื้นที่และปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เพิ่มมูลคา
ของผลผลติ ผลติภณัฑ สนิคาและบรกิารดานเกษตรอนิทรยี 
สนับสนุนใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับรองตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีเปนทีย่อมรบัของผูบรโิภคทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ิมการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอนิทรยี
ภายในประเทศ พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอนิทรยี
ใหเปนทีย่อมรบัในระดบัสากล และสนบัสนนุใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางของสินคาและบริการดานการเกษตร
อินทรียสากล
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การศึกษาการเปรียบเทียบการผลิต การตลาด 
ขาวหอมมะลิอินทรียกับขาวหอมมะลิทั่วไป (ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี เชียงราย และพะเยา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาโครงสรางการผลิตและการตลาด ตนทุนและผล
ตอบแทนการผลิต วิถีตลาดและสวนเหลื่อมการตลาดของ
ขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิทั่วไป และศึกษา
ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ในการผลติและการจาํหนายขาว
หอมมะลิอินทรีย
 โดยผลการศึกษาพบวา จากการเปรียบเทียบการ
ผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียกับขาวหอมมะลิ
ทั่วไป ปเพาะปลูก 2559/60 การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย
มีผลตอบแทนสูงกวาการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไปเฉลี่ย 
281.19 บาทตอไร โดยขาวหอมมะลิอินทรียมีผลตอบแทน

เฉลี่ย 5,430.95 บาทตอไร เมื่อเทียบกับขาวหอมมะลิทั่วไป 
ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5,149.76 บาทตอไร หรือคิดเปน
รอยละ 5.46 เนื่องจากขาวหอมมะลิอินทรียมีตนทุนการ
ผลิตที่ตํ่ากวาขาวหอมมะลิทั่วไป 216.35 บาทตอไร โดยมี
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,755.38 บาทตอไร ขณะที่ขาวหอม
มะลิทั่วไปมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,971.73 บาทตอไร และ
ราคาขาวหอมมะลิอินทรียที่เกษตรกรขายได (ขาวเปลือก
แหง) สูงกวาราคาขาวหอมมะลิทั่วไป 2.86 บาทตอกิโลกรัม 
โดยมีราคาเฉลี่ย 12.29 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขาวหอม
มะลิทั่วไปเฉลี่ย 9.43 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งการผลิตขาวหอม
มะลิอินทรียสามารถลดตนทุนการผลิต รวมทั้งชวยในการ
ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณขึ้น โดยวิธีการปรับปรุง
ดิน เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชตระกูลถั่ว การ
ใชปุยอินทรีย การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเปนการผลิตที่
ไมใชสารเคมี ปุยเคมี และเกษตรกรจะตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการผลิต มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต
อยางถูกตอง สิ่งสําคัญคือเกษตรกรตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักการผลิตแบบอินทรีย และตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ที่กําหนด สําหรับตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย  
(ขาวเปลือก) เกษตรกรจะขายใหกับกลุมเกษตรกร พอคา/
โรงส ีและบรษิทัทีท่าํสญัญารบัซือ้ในจงัหวดันัน้ ๆ  โดยตลาด
ขาวหอมมะลิอินทรีย (ขาวสาร) มีสัดสวนการจําหนายใน
ประเทศ รอยละ 40 และจําหนายตางประเทศ รอยละ 60 
ของปรมิาณผลผลติทัง้หมด ชองทางการจาํหนายในประเทศ
ที่สําคัญ เชน ซุปเปอรมารเก็ต โรงพยาบาล งานแสดงสินคา 
รานคาสหกรณ และรานคาทั่วไป สําหรับตลาดสงออกขาว
หอมมะลอินิทรยีทีส่าํคัญ ไดแก สหภาพยโุรป สหรฐัอเมรกิา 
ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งความตองการขาวหอมมะลิอินทรีย
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การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตองใชปุยอินทรียจํานวนมาก เกษตรกรผลิตเอง

ไมเพียงพอ รถเกี่ยวนวดไมเพียงพอในชวงผลผลิตเก็บเกี่ยวพรอมกัน

จํานวนมาก สงผลกระทบตอคุณภาพผลผลิต

วิถีตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย

ที่มา: จากการศึกษา
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✤

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน และสามารถขยายการผลิตไดอีกมาก 
อยางไรก็ตาม การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียยังมีปญหา
อุปสรรคทั้งดานการผลิตและการตลาด เชน การผลิตขาว
หอมมะลอินิทรยีตองใชปุยอนิทรียจาํนวนมาก เกษตรกรผลติ
เองไมเพียงพอ รถเกี่ยวนวดไมเพียงพอในชวงผลผลิตเก็บ
เกีย่วพรอมกนัจาํนวนมาก สงผลกระทบตอคณุภาพผลผลติ 
ลานตากท่ีไดมาตรฐานไมเพียงพอ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
รับรองมาตรฐาน โรงสีขาวหอมมะลิอินทรียที่ทันสมัยไม
เพียงพอ สวนใหญเปนโรงสีขนาดเล็ก สงผลใหขาวที่สีไดมี
คุณภาพไมดี สวนปญหาดานการตลาด เชน เกษตรกร
บางกลุ มยังไมมีช องทางการจําหนายสินคาที่แนนอน 
ทําใหไมมีความมั่นใจที่จะทําการผลิต และตองขายผลผลิต
ใหพอคาคนกลาง ซึ่งรับซื้อในราคาไมสูงนัก เปนตน
 ท้ังนี้ ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนใหมีการรณรงค
สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ใหมีการพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคา
เพิม่ใหแกสนิคาขาว เพือ่ใหเกษตรกรมรีายไดและชวีติความ

เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิทั่วไป

รายการ ขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวหอมมะลิทั่วไป

1. ตนทุนทั้งหมดตอไร (บาท) 4,755.38 4,971.73

2. ตนทุนตอกิโลกรัม (บาท) 10.76 9.10

3. ผลผลิตตอไร (กก.) 441.90 546.10

4. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท) 12.29 9.43

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท) 5,430.95 5,149.76

ที่มา : จากการศึกษา

สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพิ่มไดที่                             

นางทัศนีย ลักษณะ  

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โทร. 0 2579 3589

เปนอยูที่ดีขึ้น โดยผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อ
ใหการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน 
สนับสนุนและถายทอดความรู แกเกษตรกรใหสามารถผลิต
ปุยอนิทรยีใชเองไดอยางเพยีงพอและทัว่ถงึ สนบัสนนุเงนิทนุ
แกโรงสีขาวอินทรียที่ไดมาตรฐาน สําหรับเปนเครือขายให
เกษตรกรทีผ่ลติขาวหอมมะลอินิทรยี สงเสรมิใหมกีารพฒันา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาขาว
อนิทรยี และสรางความรวมมือระหวางภาครฐักบัภาคเอกชน
ในการจดัหาชองทางการจาํหนายขาวหอมมะลอินิทรยีและ
ผลิตภัณฑที่แนนอนใหกับเกษตรกร เปนตน
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โดย ศูนยสารสนเทศการเกษตร

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ
ครึง่หนึง่ของประเทศเปนพืน้ทีท่าํการเกษตรประชาชนประมาณ
รอยละ 40 ประกอบอาชีพทําการเกษตร โดยมีเกษตรกร
ประมาณ 7 ลานครวัเรอืน ทีท่าํการเกษตรทัง้ปลกูพืช เลีย้งสตัว 
และทาํการประมง ภาคเกษตรจงึมคีวามสาํคญัในการสรางความ
มัน่คงทางอาหารและสรางรายไดใหกบัประเทศดงัน้ันการพัฒนา
ภาคเกษตรจะประสบผลสาํเรจ็ได จะตองใหความสาํคญักับการ
พัฒนาเกษตรกรเปนหลัก ซ่ึงการพัฒนาเกษตรกรใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จําเปน
จะตองมพ้ืีนท่ีเปาหมายและเกษตรกรเปาหมายทีช่ดัเจน ในสวน
ของเกษตรกรเปาหมายทีถ่กูตองนัน้กจ็าํเปนจะตองมฐีานขอมลู
เกษตรกรในแตละสาขากิจกรรมทางการเกษตรท่ีถูกตองครบ
ถวน ทันสมัย และมีรายละเอียดเพียงพอ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบทางดานการเกษตร
และเกษตรกรของประเทศก็มีหลายหนวยงานที่ไดทําการ
จัดเก็บขอมูลของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนในการทํากิจกรรม
ทางการเกษตรในดานตางๆ เชน กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมปศุสตัว และกรมประมง เปนตน ซึง่บางกรณทีีเ่กษตรกรทาํ
กิจกรรมทางการเกษตรมากกวาหนึ่งกิจกรรมและขึ้นทะเบียน
กับหลายหนวยงาน อาจทําใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูลใน
บางสวน และไมสามารถบรูณาการเชือ่มโยงฐานขอมลูเกษตรกร
ระหวางหนวยงานไดอยางสะดวก รวมทัง้ไมสามารถนาํขอมลูไป
ใชประโยชนรวมกนัในการวางแผนการกาํหนดนโยบายเพือ่การ
บริหารจัดการและการแกไขปญหาดานการเกษตรทั้งระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ดงัน้ันเพือ่เกิดการบรูณาการจดัเก็บขอมลูเกษตรกรรวม
กัน ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
ใชประโยชนรวมกันจากฐานขอมูลที่มีอยูในการวางแผนและ
การกําหนดนโยบายไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึไดมโีครงการการ
พัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ขึ้นเพื่อเชื่อม
โยงขอมูลเกษตรกรจากฐานขอมูลตางๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหเปนหน่ึงเดียวกัน เพ่ือใชรองรับนโยบายตางๆ 
ของภาครัฐที่เกี่ยวกับเกษตรกร ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาล
ไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคมที่สงเสริมใหภาคสวน
ตางๆ เปดเผยขอมูลใหสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชเปน
สารสนเทศในการทํางานและสรางมูลคาเพิ่มซึ่งทําใหเกิดการ
พัฒนาในการใชขอมูลมหาศาลหรือ Big Data ของภาครัฐและ
มีความหลากหลายทําใหเห็นภาพรวมและการเชื่อมโยงมากขึ้น 
รวมถึงใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนและตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และ
เขาสู ยุคดิจิทัลTHAILAND 4.0 เพ่ือใหเกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
 แนวทางในการดําเนินงานของโครงการ คือการรวม
ขอมูลทะเบียนเกษตรกรของหนวยงานตางๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่มีขอมูลรายบุคคลและเก็บขอมูลเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งจะใชเปนเงื่อนไขหลักในการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลของแตละหนวยงานโดยในระยะแรก 
(ปงบประมาณ 2560) จะรวมขอมูลทะเบียนเกษตรกรของ
กรมสงเสริมการเกษตร ทะเบียนผู เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง 

(Farmer ONEw) เพื่อ Big Data
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กรมประมง และทะเบยีนผูเลีย้งสตัวของกรมปศสุตัวโดยมหีนวย
งานที่มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีใหการสนับสนุน
ทางดานเทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูล การชําระขอมูล และ
บูรณาการฐานขอมูลไดแก สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติสําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 
(ปงบประมาณ 2561) จะทําการรวบฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกรจากหนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเพิ่มเติมในฐานขอมูลเกษตรกรกลางตอไป
 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดออกแบบฐาน
ขอมูลเกษตรกรกลาง บูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง และกรม
ปศสัุตว และตรวจสอบขอมลูตวัตนของเกษตรกร ผานขอมลูเลข
บัตรประชาชน 13 หลัก (Cleansing Data) เรียบรอยแลว และ
ไดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เพ่ือใชประโยชนสําหรับการวิเคราะหขอมูลและออกแบบ
รายงานตอไป
 การดําเนินงานในส วนของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรซึ่งเปนหนวยอํานวยการของโครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลเกษตรกรกลาง ไดแก 1) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไดปรับปรุงและออกประกาศระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ วาดวยการขึ้นทะเบียน
เกษตร พ.ศ. 2560 ขึ้นมาใหม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560แทน
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ วาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554 
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ
หนวยงานตางๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน 
2) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง 
ภายใตกรอบความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรกลางใหเกิด

แผนภาพการดําเนินงานโครงการ Farmer ONE
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ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมาย รวมทั้งไดจัดตั้ง
คณะทํางานคุมครองการใชประโยชนจากฐานขอมูลเกษตรกร
กลาง และ คณะทํางานจัดระเบียบ ชําระขอมูลและการจัดทํา
รายงานฐานขอมูลเกษตรกรกลางซึ่งทั้ง 2 คณะน้ี อยูภายใต
คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง เพื่อ
ชวยใหการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลางมีความ
คลองตัวในการดําเนินงานมากขึ้น และ 3) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรจดัทําโครงการพฒันาฐานขอมลูเกษตรกรกลาง ระยะ
ที่ 1 ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญที่ตองใช
วเิคราะหขอมลูทีม่ปีรมิาณมากและมาจากหลายแหลง รวมทัง้มี
รปูแบบทีห่ลากหลาย โดยไดดาํเนนิการจดัหาอปุกรณฮารดแวร
และซอฟตแวรสําหรับจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
เพื่อมาดําเนินการวิเคราะหดวยเทคนิค Big Data Analytic 
รวมกับขอมูลสถิติการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ดาํเนนิการจดัเกบ็ วเิคราะห จดัทาํเผยแพร เชน ภาวะเศรษฐกจิ
สังคมแรงงานเกษตร ราคาสินคาเกษตร ปริมาณการผลิต ซึ่ง
ระบบฐานขอมลูฯ ทีพ่ฒันาขึน้สามารถนาํมาใชประโยชนในการ
วางแผนตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ในการนําไปใชประโยชนของโครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลเกษตรกรกลาง นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณจะ
มีฐานขอมูลเกษตรกรในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดระบุไดทั้ง
ขอมูลครัวเรือนและขอมูลรายบุคคลที่ครบถวนและลดความ
ซํ้าซอนของขอมูล เพื่อใชเปนฐานขอมูลภาพรวมเกษตรกรใน
งานเชิงนโยบายตางๆของกระทรวงแลว สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรยังนําฐานขอมูลดังกลาวมาตอยอดการใชประโยชน 

โดยจดัทาํโครงการพฒันาฐานขอมลูเกษตรกรกลาง ระยะที ่1 ขึน้
ในปงบประมาณ 2560 และ ระยะที่ 2 ในปงบประมาณ 2561 
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการฐานขอมูลเกษตรกร
กลางในรูปแบบตางๆ เชน API, Open Data, Geo-Informatics 
เปนตน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร อาทิ ขอมูลสถิติทางการเกษตร ขอมูล
หน้ีสินเกษตรกร ขอมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมสังคมครัวเรือน
เกษตร มาเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูลรวมกับขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรในฐานขอมูลเกษตรกรกลาง เพื่อใชในการ
จดัทาํรายงานประกอบการวางแผนหรอืดาํเนนิการตามนโยบาย
ตางๆ ของผูบรหิารแลวนัน้ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรยงัได
ทําการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ภายนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อใชประโยชนรวมกับฐานขอมูลเกษตรกรกลาง 
เชน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดนําขอมูลจากทะเบียน
สวัสดิการภาครัฐป พ.ศ. 2560 ในสวนของผูมีอาชีพทางการ
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สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพิ่มไดที่ 

สวนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

โทร 0 2513 7991

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 0 2940 7038-9

ศูนยสารสนเทศการเกษตร

✤

เกษตร ซึ่งขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดบางรายการที่ไมมี
ในทะเบียนเกษตรกรกลาง มาวิเคราะหรวมกับขอมูลทะเบียน
เกษตรกรกลางซึง่ทาํใหเหน็ถงึความสมัพนัธของขอมลู อาท ิการ
ประกอบอาชีพกับรายได การมีภาระหนี้สินกับจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวและการมีภาระใน การอุปการะผูอื่น เปนตน
 การดําเนินงานในระยะตอไป สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีแนวทางในการนําขอมูลขนาดใหญ มาวิเคราะห
รวมกบัขอมูลเชิงแผนที ่เพือ่ใหไดขอมลูสารสนเทศสาํหรบัตดัสนิ
ใจวางแผน จัดทํานโยบายไดถึงในระดับพื้นที่ และมีแผนในการ
ใชขอมูล Open Data จากหนวยงานทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อเพิ่มมิติของขอมูลใหครอบคลุมทุกสถานการณและสราง

ความรวมมอืดานขอมลูกบัหนวยงานอืน่เพิม่เตมิ เนือ่งจากขอมลู 
Big Data จะสําเร็จไดตองมีการเปดเผย และบูรณาการขอมูล
รวมกันระหวางหนวยงาน

แผนภาพฐานขอมูล Big Data สําหรับนํามาใชวิเคราะหเพื่อจัดทํา

นโยบายมาตรการดานศรษฐกิจการเกษตร
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ใชพื้นที่ 1 ไร
ทําสวนผสม ปลูกผักสวนครัว

เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา จนกลายเปนรายไดหลัก

 หากเอยชื่อ “จินตนา ไพบูลย” หรือ “ปานุ ย” 
สาวใหญวัย 50 ป แหงบานทอน-อม อําเภอทุงตะโก จังหวัด
ชุมพร ในแวดวงเกษตรกรรมแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพร
คงไมมีใครไมรู จัก เพราะเธอถือเปนผู หญิงแถวหนา ซึ่ง
เปนสมาชิกคนหนึ่งของเครือขายจากภูผาสู มหานที ที่เคย
ฝากผลงานดานเกษตรกรรมผสมผสาน รวมทั้งการปกปอง
สิง่แวดลอมใหชาวชมุพรและบคุคลทัว่ไปไดรูจกัมาแลวมากมาย
 “ปานุย” เปนชาวชุมพรที่เกิดในครอบครัวชาวสวน
แหงหมูบานทอน-อม อาํเภอทุงตะโก จงัหวดัชมุพร เธอจงึเตบิโต
มากับพืชผัก ผลไมแทบทุกชนิดที่พอแมปลูกไวกินและขาย
เปนรายไดหลักของครอบครัว ปจจุบันปานุ ยมีพื้นที่ทาง
การเกษตรประมาณ 30 ไร สวนใหญเปนสวนทุเรียนพันธุ
หมอนทอง ปาลมนํ้ามัน ยางพารา มังคุด และกลวยเล็บมือ 
ซึ่งปานุยทํามาไดประมาณ 25ป จนในป 2549 ปานุยไดเดิน
ทางไปเรียนรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน ภายในชุมพร คาบานา 
รีสอรท 2 วัน 1 คืน จึงไดรับความรูมากมาย เชน การทํานํ้าสม
ควันไม การทําเตาเผาถานอิวาเตะ การเลี้ยงกบคอนโดฯ การ
เลี้ยงหมูหลุม การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ฯลฯ โดยวิทยากร
คุณภาพทีเ่ปนคนถายทอดใหคอืพงศา ชแูนม อดตีหวัหนาหนวย
รักษาปาตนนํ้าพะโตะ และ วริสร รักษพันธุ ซึ่งทั้ง 2 คน ตางได
รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแลวทั้งคู

 จากน้ัน ปานุยจงึตอยอดความรูดวยการศกึษาในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ที่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จนจบการศึกษาเมื่อป 2552
 ปานุยไดนําความรูที่ไดรับจากศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
เพลินของชุมพร คาบานา รีสอรท มาประยุกตกับความรูที่ได
รับจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร โดยแบง
สวนทุเรียนออกมา 1 ไร แลวเร่ิมตนปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
เลี้ยงสัตวชนิดตางๆ รวมทั้งขุดสระเพื่อเลี้ยงปลาในลักษณะ
สวนผสม พืชผักที่ปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร สวนใหญเปนพวกพืชผัก
สวนครัวทุกชนิด เชน ผักกูด สมจี๊ด มะนาว ผักเหลียง ชะอม 
ทางคูน (ออดิบ) สับปะรดพันธุปตตาเวียและพันธุสวี แกวมังกร
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



✤

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบานออนไลน และเสนทางเศรษฐีออนไลน
https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_22987

เหลอืงและขาวแดง เพกาแมลกูดก แตงกวา ขา ตะไคร กระชาย 
มะเขือมวง พริกขี้หนู พริกไทย มะยม มะเฟอง ใบสมแปน 
มะมวงพันธุโชคอนันต ฯลฯ
 สวนสัตวที่เลี้ยงในพื้นที่ 1 ไร ก็มีเปด ไก แพะ และ
นกกระทา โดยนาํมลูของสตัวเหลานีม้าใสในแปลงผกั นอกจากนัน้ 
ยังเลี้ยงไสเดือนเพื่อชวยใหเกิดความสมดุลในดินตามธรรมชาติ 
สําหรับสระที่ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บกักนํ้าไวใชรดพืชผักในพื้นที่ 
1 ไรแลว ยังใชเปนบอเลี้ยงปลานํ้าจืด เชน ปลานิล ปลาดุก 
ปลาทับทิม ฯลฯ ซึ่งไดมูลเปด ไก นกกระทา มาเปนอาหารปลา
เหลานี้ดวย
 “แรกๆ ทีเ่ริม่ปลกูพชืผกัสวนครวัและเลีย้งสตัวในพ้ืนที่ 
1 ไร ปานุยกจ็ะนาํพชืผกัทีป่ลกู รวมทัง้ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา 
และนมของแพะที่เลี้ยงไปสงในตลาด จนเวลาผานไปประมาณ 
3-4 ป คือตั้งแตป 2555 ก็ไมตองเอาสิ่งเหลานี้ไปสงเองแลว 
เพราะจะมีบรรดาพอคาแมคาเขามารับซื้อถึงบานของปานุย
ทุกวัน ทําใหไมตองเสียคาขนสงใดๆ อีกแลว” ปานุย เลาอยาง
ภาคภูมิใจ
 ปานุย เลาตอวา ปจจุบันการปลูกพืชผักสวนครัวและ
เลี้ยงสัตวในพื้นที่ 1 ไร ไดกลายเปนรายไดหลักอีกดานหน่ึง
ของครอบครัวไปแลว เมื่อสิ่งที่ทําประสบผลสําเร็จจึงมีผู 
ใหความสนใจ จากชาวบานในบานทอน-อมก็ขยายออกไปยัง
สังคมภายนอก จนกระทรวงเกษตรและสหกรณใหการยอมรับ
วา สวนผสมในพื้นที่ 1 ไร ของปานุยเปน “ศูนยการเรียนรู
ตามโครงการหมูบานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” และไดรับการ
รบัรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยกรมการทองเทีย่ว กระทรวง
การทองเทีย่วและกฬีา เพราะปานุยยงัมโีฮมสเตยไวรองรับผูทีม่า
เยี่ยมชมศูนยเปนหมูคณะและตองการอยูในพื้นที่เกินกวา 1 วัน 
ทาํใหมผีูสนใจทัง้ในจงัหวดัชมุพรและจากจงัหวดัตางๆ เดนิทาง
มาเยี่ยมชมสวนผสมของปานุยที่ใชชื่อวา “วิถีจินตนา หนึ่งไร
พอเพยีง” เปนหมูคณะอยูเสมอ นอกจากนัน้ ปานุยยงัไดรบัเชญิ

ไปบรรยายตามสถานที่ตางๆ ซึ่งแนนอนวาสิ่งที่ปานุยไดรับ
เพิ่มขึ้นดวยก็คือ คาตอบแทนวิทยากร รวมทั้งคาอาหารและ
คาที่พักโฮมสเตยสําหรับผูที่เดินทางเขามาเยี่ยมชมสวนของ
ปานุยเปนหมูคณะนั่นเอง
 “ในพื้นที่ 1 ไร ที่เราปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดและ
เลี้ยงสัตวเหลานี้ นอกจากเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไว
กินไวใชในครอบครัวโดยไมเดือดรอนแลว ผลผลิตที่เหลือเปน
จํานวนมาก ยังสามารถนําไปแจกจายญาติพี่นองและจําหนาย
สรางรายไดใหแกครอบครัวดวย จึงคิดวาปานุ ยเดินมาถูก
ทางแลว” ปานุยกลาว
 ปจจบัุนปานุย ยังมตีาํแหนงเปนผูจดัการธนาคารตนไม 
สาขาบานทอน-อม มีสมาชิกซึ่งเปนชาวบานที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรในพื้นที่จํานวน 56 คน ซึ่งสมาชิกทุกคนจะตองมีพื้นที่
ปลกูไมยนืตน 30 ชนดิ เชน ตะเคยีนทอง จาํปาทอง มะฮอกกานี 
ทุ งฟา ตีนเปด พะยอม ตาเสือ หลุมพอ ฯลฯ ซึ่งขณะน้ี
ทางเครือขายธนาคารตนไมกําลังเรียกรองใหรัฐบาลใหความ
สําคัญกับธนาคารตนไม ดวยการประกาศใหมูลคาตนไม
แตละตนนั่นคือ ตนไมทุกตนจะมีมูลคาตนละ 5บาท ตอ 1 ป 
เชน ใครปลูกตนไม 100 ตนในปแรก ก็จะมีมูลคา 500 บาท 
ในปที่ 2 ก็เพิ่มเปน1,000 บาท ปที่ 3 ป เปน 1,500 บาท 
และที่ 4 เปน 2,000 บาท
ปานุย หรือ จินตนา ไพบูลย แตงงานมีลูกชาย1 คน จบการ
ศึกษาระดับชั้น ปวส. และลูกสาวอีก 1 คน กําลังศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สวนสามีไดประสบอุบัติเหตุทางรถยนตตั้งแตป 
2543 ทาํใหรางกายไมปกตเิพราะขาหกัทัง้สองขาง สามารถชวย
เหลอืตนเองได แตไมสามารถทาํงานหาเลีย้งครอบครวัไดเหมอืน
เดิม ปานุยจึงตองทําหนาที่หัวหนาครอบครัว
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

มิถุนายน

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา

ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2561

 คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.26 ลานไร ผลผลิต 8.17 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 
666 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 10.46 ลานไร ผลผลิต 6.62 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตตอไร 633 กิโลกรัม 
หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 17.23 รอยละ 23.34 และรอยละ 5.21 ตามลาํดบั โดยเนือ้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมปีรมิาณนํา้ฝนมากกวา
ปที่แลว ทําใหปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญและแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้าอยูในเกณฑดี ประกอบกับเกษตรกรบาง
สวนปลูกชดเชยขาวนาปที่เสียหายจากนํ้าทวม โดยขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากที่นาปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่แลว และบางพื้นที่
ปลูกขาวไดสองรอบตามปกติ สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก และการเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิตจะออก
สูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.75 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.19 ของผลผลิต
ขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561*

รวม
ก.พ.61 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.848 2.426 2.326 1.271 0.537 0.425 0.196 0.101 0.036 8.166

- รอยละ 10.38 29.71 28.48 15.56 6.58 5.20 2.41 1.24 0.44 100.00

  ขาวนาป ป 2561/62

 คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 พื้นที่เพาะปลูก 59.00 ลานไร ผลผลิต 25.81 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 
437 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 58.96 ลานไร ผลผลิต 24.07 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 408 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.06 รอยละ 7.22 และรอยละ 7.11 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจากที่นาที่
เคยปลกูขาวเหนยีวมาปลกูขาวหอมมะลแิทน จากทีร่าคาขาวเหนยีวในปทีแ่ลวมแีนวโนมลดลง แตภาพรวมของเนือ้ท่ีเพาะปลูกขาว
เพิม่ข้ึนไมมากนกั เพราะเกษตรกรบางสวนปรบัเปลีย่นไปปลกูออยโรงงาน สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมปีริมาณน้ํา
เพยีงพอตอการเจรญิเติบโตของตนขาว และไมประสบปญหาอทุกภยัเหมอืนปทีผ่านมา สงผลใหในภาพรวมผลผลติทัง้ประเทศเพิม่ขึน้
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวาผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.728 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 64.81 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

รวม
ส.ค.61 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.62 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.792 1.533 2.086 16.728 3.299 0.885 0.318 0.077 0.093 25.811

- รอยละ 3.07 5.94 8.08 64.81 12.78 3.43 1.23 0.30 0.36 100.00

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2560/61 
     มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ จํานวน 13 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี 2) โครงการสงเสริม
ระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ หลักเกณฑใหม) 3) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 4) โครงการสงเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 5) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 6) โครงการขยายการสงเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 7) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 และ 8) โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561
     (2) ดานการตลาด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบ
โครงการฯ ไดแก 1) โครงการเชือ่มโยงตลาดขาวอินทรยีและขาว GAP ครบวงจร 2) โครงการสนิเชือ่เพือ่รวบรวมขาวและสรางมลูคา
เพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร 3) โครงการสนิเชือ่ชะลอการขายขาวเปลอืกนาปและการชวยเหลอืคาเก็บเก่ียวและปรับปรงุคณุภาพขาว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
     (3) ดานการเงิน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบ โครงการประกันภัยขาวนาป

 1.3 การคา

  ภาวการณซือ้ขายขาวในเดอืนมถินุายน 2561 ราคาขาวเปลอืกเจาทีเ่กษตรกรขายได สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่านมา 
เนือ่งจากผูประกอบการสงออกตองการขาวตามคาํสัง่ซือ้จากตางประเทศ และบางสวนทยอยสงมอบตามปริมาณทีต่กลงในรปูแบบ
รัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) 

 1.4 การสงออก

  ป 2560 ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 
9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ 
(ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-เมษายน) ไทยสงออกขาว 3.685 ลานตันขาวสาร มูลคา 58,247 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 3.630 ลานตันขาวสาร มูลคา 53,499 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.52 และ
รอยละ 8.87 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 14,630 
ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : 
กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-เมษายน) ไทยนําเขาขาว 4,984 ตันขาวสาร มูลคา 123 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ที่สงออกได 2,891 ตันขาวสาร มูลคา 73 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 72.40 และรอยละ 68.49 
(ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
วาจะมีผลผลิต 489.500 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 488.313 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.24 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชสีมดลุขาวโลกป 2561/62 ณ เดอืนมิถนุายน 2561 
วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 489.500 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 0.24 การใชในประเทศจะมี 488.630 
ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.55 การสงออก/นําเขาจะมี 49.506 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
1.73 และสต็อกปลายปคงเหลือ 144.684 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 0.55
   โดยประเทศทีค่าดวาจะสงออกเพิม่ขึน้ ไดแก กัมพชูา จนี กายานา อนิเดยี ปารากวยั รัสเซยี ไทย และสหรฐัอเมรกิา 
สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล และอุรุกวัย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต อียู กินี อิหราน 
อิรัก เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวา
จะนําเขาลดลง ไดแก บังคลาเทศ กานา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย สวนประเทศที่
คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ปรับตัวสูงขึ้นอยูที่ 465-475 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งเปนราคาสูงที่สุดนับตั้งแตเดือนมกราคม 2555 
ที่ราคาอยูที่ 455-460 ดอลลารสหรัฐตอตัน แมวาตอนนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวขาวฤดูการผลิตฤดูใบไมผลิฤดูรอน (the spring-summer 
crop) บางสวนแลวก็ตาม แตเนื่องจากอุปทานขาวในตลาดยังคงอยูในภาวะตึงตัว เนื่องจากในชวงปที่ผานมา รัฐบาลวางแผนที่จะ
ลดพื้นที่การเพาะปลูกขาวขาวลงและใหเกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกขาวหอม และขาวเหนียวซึ่งเปนขาวคุณภาพ และสามารถ
ขายไดราคาดีกวาขาวขาว ขณะที่ผูสงออกขาวใหความสนใจในเรื่องสัญญาขายขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล ทั้งนี้ คาดวาราคาขาว
จะกลับมาอยูในภาวะออนตวัลงอีกครัง้ในชวงของฤดเูก็บเก่ียวใหมทีค่าดวาจะเร่ิมในชวงกลางเดอืนมถินุายนหรือตนเดอืนกรกฎาคม
เปนตนไป
 สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวในเดือน พฤษภาคมที่ผานมา 
มีประมาณ 621,000 ตัน มูลคาประมาณ 309.528 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 20.92 และรอยละ 
34.16 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปที่ผานมาที่สงออก 513,570 ตัน มูลคา 230.716 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับการสงออก
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2561 (มกราคม-พฤษภาคม) เวียดนามสงออกขาวแลวประมาณ 2.526 ลานตัน มูลคา 1.238 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 19.38 และรอยละ 32.85 เมื่อเทียบกับในชวง 5 เดือนแรกของปที่ผานมา
ที่สงออก 2.116 ลานตัน มูลคา 931.860 ลานดอลลารสหรัฐฯ
  ทางดานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในเดือนเมษายน 2561 เวียดนามสงออกขาวปริมาณ 791,210 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.67 เมื่อเทียบกับปริมาณ 708,550 ตัน ในมีนาคมที่ผานมา และเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.85 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณ 614,052 ตัน ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผานมา
 โดยตลาดสงออกที่สําคัญในเดือนเมษายน 2561 ประกอบดวย ตลาดเอเชียจํานวน 657,125 ตัน ตลาดแอฟริกาจํานวน 
60,205 ตัน ตลาดอเมริกาจํานวน 61,139 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จํานวน 5,879 
ตัน และตลาดออสเตรเลียจํานวน 6,862 ตัน ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2561 เวียดนามสงออกขาวขาว 5% จํานวน 151,410 ตัน 
ขาวขาว 10% จํานวน 365 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 194,215 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 1,965 ตัน ปลายขาวขาว 100% 
จํานวน 8,544 ตัน ขาวหอม (Jasmine rice) 250,707 ตัน ขาวเหนียว 139,913 ตัน และขาวชนิดอื่นๆ จํานวน 44,091 ตัน
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 ทัง้นี ้ในชวง 4 เดอืนแรกของป (มกราคม-เมษายน ) กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) รายงานโดยอางองิขอมลูจากกรมศลุกากร
ของเวยีดนามและสมาคมอาหารเวยีดนาม (the General Customs Office and the Vietnam Food Association) วา เวยีดนาม
สงออกขาวประมาณ 2.434 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 22 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยตลาดเอเชียมีสัดสวน
สงออกประมาณรอยละ 83 ตลาดแอฟริกาประมาณรอยละ 8 ตลาดอเมริกาประมาณรอยละ 6 ตลาดออสเตรเลียและตลาดยุโรป
ตลาดละประมาณรอยละ 1
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  มาเลเซีย

 รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเสนอกรอบการทํางานใหมสําหรับอุตสาหกรรมขาวเปลือกและขาวสารของประเทศ หลังจากที่มีการ
ยกเลิกการผูกขาดในการนําเขาขาวของหนวยงาน Padiberas National Bhd (Bernas)
  ทั้งนี้ รัฐบาลกําลังรวบรวมขอเสนอแนะจากกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (the Agriculture and Agro-based 
Industry) และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในอนาคต เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของเกษตรกรในทองถิ่น 
โดยรัฐบาลจะดําเนินการศึกษาวิเคราะหระบบที่มีการใชในประเทศอื่นที่มีการนําเขาขาว เชน อินโดนีเซียซึ่งประสบความสําเร็จใน
แนวทางที่เกี่ยวกับการผูกขาดในสินคาขาว
 กอนหนานี ้มขีาววาทางการมาเลเซยีมแีผนทีจ่ะทบทวนนโยบายดานการนาํเขาขาวทีป่จจบุนัเปนระบบผกูขาดโดยมหีนวยงาน
ที่อยูภายใตการกํากับของรัฐบาลเปนผูควบคุมการนําเขาขาวจากตางประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุวารัฐบาลจะศึกษาประเด็น
เหลานี้และพิจารณาวาควรยกเลิกนโยบายนี้หรือไม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมดานราคาขาวในประเทศ ซึ่งในปจจุบันนี้หนวยงาน
ที่ทําหนาที่ในการควบคุมการนําเขาขาวคือ Padiberas Nasional Bhd (Bernas)
 ขณะทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture and Agro-based Industry 
Minister) กลาววารัฐบาลไมมีแผนที่จะปดหนวยงาน Padiantas Nasional Berhad (Bernas) แมวารัฐบาลจะมีนโยบายลดการ
ผูกขาดการนําเขาขาวจากตางประเทศลง
  โดยรัฐบาลกําลังวางแผนที่จะยกเลิกผูกขาดการนําเขาขาวของ Bernas โดยจะใหใบอนุญาตนําเขากับบริษัทอื่นๆดวย 
ทัง้นี ้จะมหีนวยงานอ่ืนๆ เขามามสีวนรวมในการลดการผกูขาดนาํเขาขาว แตจนถงึขณะนีก้ระทรวงยงัไมไดสรปุวาจะมหีนวยงานใด
ที่เกี่ยวของบาง ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับกระทรวงกอนรางขอเสนอ และยื่นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
  ทางดานประธานเจาหนาที่บริหารของ Bernas ไดใหความเห็นในกรณีน้ีวา ควรมีการรักษารูปแบบการผูกขาดในการนําเขา
ขาวบางสวนไว เพือ่เปนการรกัษาผลประโยชนและความเปนอยูทีด่ขีองเกษตรกร พรอมตัง้ขอสงัเกตวาการยกเลกิมาตรการผูกขาด
ในการนําเขาขาวอาจไมชวยทําใหราคาขาวลดลงอยางมีนัยสําคัญ เพราะราคาขาวในปจจุบันอยูในระดับตํ่าและการที่ราคาขาวลด
ลงจะสงผลกระทบตอเกษตรกรอยางรุนแรง
  ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายรับประกันการซื้อคืนในกรณีของขาว ซึ่ง Bernas ไดใชผลกําไรจากการนําเขาขาวและนําไป
อุดหนุนเกษตรกรในทองถิ่น บทบาทของ Bernas อยูในฐานะยามเฝาประตูซึ่งเปนเครื่องจักรสําคัญในการจัดหาและเก็บสต็อกขาว
ใหเพียงพอ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

 รัฐบาลจีนและอินเดียไดหารือในระดับผูนําสูงสุดเก่ียวกับประเด็นความรวมมือทางดานการคาและการแบงปนทรัพยากรนํ้า 
โดยรัฐบาลจีนจะแบงปนขอมูลทางอุทกวิทยา (hydrological data) เกี่ยวกับแมนํ้าพรหมบุตร (Brahmaputra river) ในอินเดีย 
และแกไขขอกําหนดบางประการเกี่ยวกับการสงออกขาวชนิดอื่นๆ นอกจากขาว Basmati จากอินเดียไปยังประเทศจีน
 ทั้งนี้ อินเดียยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวการณขาดดุลการคากับจีนที่เพิ่มสูงขึ้น และแสวงหาโอกาสในการสงออกสินคาไปยังจีน 
เชน ขาว พืชตระกูลนํ้ามัน (rapeseed) ถั่วเหลือง และนํ้าตาล
  ปจจุบันแมวาขาวของอินเดียจะสามารถแขงขันดานราคากับประเทศอ่ืนๆ ได แตอินเดียไมสามารถสงออกขาวขาวที่ไมใช
บาสมาติไปยังประเทศจีนได เนื่องจากยังไมมีการลงนามในพิธีสารดานสุขอนามัยพืชกับจีน ซึ่งหากทั้งสองประเทศสามารถลงนาม
ในประเด็นนี้ไดแลว จะทําใหอินเดียสามารถสงออกขาวไปยังจีนไดถึงปละ 1 ลานตัน
  ภาวะราคาขาวในสัปดาหที่ผานมาปรับลดลงสูระดับตํ่าสุดในรอบปนี้ ทามกลางภาวะความตองการขาวจาก ตางประเทศ
ที่ลดลง และกระแสขาวที่วารัฐบาลบังคลาเทศจะปรับภาษีนําเขาขาวจากอัตรารอยละ 2 ขึ้นเปนรอยละ 28 (เปนภาษีศุลกากร
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รอยละ 25 และภาษีอากรปกติรอยละ 3) ในปงบประมาณ 2561/62 เพือ่ปกปองเกษตรกรในประเทศ หลงัจากทีค่าดการณวาผลผลติ
ขาวในฤดูการผลิต Aman และ Boro จะไดผลดี ทั้งนี้ ราคาขาวนึ่ง 5% อยูที่ 393-397 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน ลดลง 6 ดอลลาร
สหรัฐฯ จาก 399-403 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน ในชวงสัปดาหกอนหนา
  ในปนี้มีการคาดการณวาอินเดียอาจจะสงออกลดลงประมาณ 0.5-1 ลานตัน จากปที่แลว เนื่องจากคาดวา การสงออกไปยัง
ประเทศบังคลาเทศจะลดลงจากปที่ผานมา โดยในปงบประมาณที่ผานมาอินเดียสงออกขาว ประมาณ 12.7 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนหนาประมาณรอยละ 18 เนื่องจากในปที่แลวมีการนําเขาขาวขาวที่ไมใชบาสมาติจากประเทศเพื่อนบาน เชน บังคลาเทศ 
ศรีลังกา รวมทั้งตลาดในแอฟริกาจํานวนมาก
 คาดการณปงบประมาณ 2561/62 บังคลาเทศจะนําเขาลดลง เน่ืองจากคาดวาผลผลิตขาวในประเทศจะเพิ่มขึ้น จากการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น หลังจากที่ภาวะราคาขาวในประทศพุงสูงขึ้นเมื่อปที่ผานมา
 ปงบประมาณ 2560 บังคลาเทศถือเปนตลาดสงออกของอินเดียทีมีสัดสวนประมาณรอยละ 15 โดยในชวง ระหวางเดือน
กรกฎาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 มีการนําเขาขาวไปแลวประมาณ 3.7 ลานตัน ซึ่งถือเปนการนําเขาสูงที่สุดของบังคลาเทศ 
นอกจากบังคลาเทศแลว อิหรานและซาอุดิอาระเบียก็เปนตลาดนําเขาขาวบาสมาติรายใหญของ อินเดีย โดยมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 7.5 และรอยละ 7 ตามลําดับ และคาดวาในปงบประมาณนี้อิหรานจะยังคงเปนตลาดใหญของอินเดีย
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  บังคลาเทศ

  รฐับาลบงัคลาเทศไดพจิารณาปรบัภาษนีาํเขาขาวขึน้เปนรอยละ 28 ในปงบประมาณ 2561/62 เพ่ือเปนการ ปกปองเกษตรกร
ในประเทศ หลังจากที่มีการคาดการณวาผลผลิตขาวในฤดูการผลิต Aman และ Boro จะไดผลดี
 ทั้งนี้ เมื่อปที่ผานมารัฐบาลไดปรับภาษีนําเขาขาวลงเหลือรอยละ 2 จากระดับรอยละ 28 เพื่อกระตุนใหมีการนําเขาขาวมาก
ข้ึน เพือ่ชดเชยผลผลติขาวในประเทศทีเ่สยีหายจากภาวะอทุกภยั แตในปนีภ้าวะการผลติขาวมแีนวโนมทีด่ขีึน้ จงึทาํใหความจําเปน
ในการนําเขาขาวลดลง
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนมิถุนายน 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลอืกเจานาปหอมมะล ิเฉลีย่ตนัละ 15,790 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 15,539 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 1.62 และสูงขึ้นจากตันละ 9,348 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 68.91 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,106 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 8,018 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 1.10 แตลดลงจากตันละ 8,195 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 1.09

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 35,730 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 33,902 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 5.39 และสูงขึ้นจากตันละ 21,814 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 63.79
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 12,720 บาท ราคาลดลงจากตันละ 12,907 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 1.45 และลดลงจากตันละ 14,123 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 9.93

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,252 ดอลลารสหรัฐฯ (39,776 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
1,204 ดอลลารสหรัฐฯ (38,217 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 3.99 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 4.08) และสูงขึ้น
จากตันละ 778 ดอลลารสหรัฐฯ (26,260 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 60.93 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 51.47)
  ราคาขาว 5% เฉลีย่ตนัละ 442 ดอลลารสหรัฐฯ (14,042 บาท/ตนั) ราคาลดลงจากตนัละ 450 ดอลลารสหรฐัฯ (14,270 
บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 1.78 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.60) และลดลงจากตันละ 458 ดอลลารสหรัฐฯ 
(15,463 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 3.49 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 9.19) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.7702 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนมิถุนายน 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.390 34.500 34.500 34.578 32.650 -1.01 34.700 6.28

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.075 -0.64 8.024 -0.63

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.400 1.52

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 144.560 145.770 144.953 145.989 0.51 144.500 -1.02

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 110.000 1.02 109.000 -0.91

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุน 7.931 7.849 7.670 7.780 7.586 -0.97 7.600 0.18

เกาหลีใต 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.850 -3.07

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.330 0.60

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 3.780 3.780 4.46 3.780 0.00

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.500 1.76 7.400 -1.33

ฟลิปปนส 11.858 11.915 11.000 11.686 12.300 0.54 12.350 0.41

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.580 0.02 28.675 0.33

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.000 3.09

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.425 13.54

อื่น ๆ 48.067 48.778 48.086 49.92 48.60 0.45 49.09 1.01

รวม 478.987 479.766 473.252 486.664 488.313 0.53 489.500 0.24

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 127.989 132.764 136.774 4.61 143.887 5.20

ผลผลิต 478.987 479.766 473.252 486.664 488.313 0.53 489.500 0.24

นําเขา 44.182 42.714 40.180 48.092 48.665 3.17 49.506 1.73

ใชในประเทศ 475.880 473.862 468.477 482.684 481.170 0.41 488.630 1.55

สงออก 44.182 42.714 40.180 48.092 48.665 3.17 49.506 1.73

สต็อกปลายป 122.085 127.989 132.764 136.774 143.887 4.03 144.684 0.55

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.494 0.310 0.527 0.392 0.450 0.48 0.400 -11.11

ออสเตรเลีย 0.404 0.323 0.165 0.187 0.325 -9.35 0.325 0.00

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 0.850 -4.06 0.700 -17.65

พมา 1.688 1.735 1.300 3.350 3.500 23.57 3.500 0.00

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 1.600 53.83 1.800 12.50

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.300 5.07 0.300 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.440 0.460 -0.38 0.470 2.17

อินเดีย 11.588 11.046 10.040 12.560 12.800 3.33 13.000 1.56

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.000 0.62 4.000 0.00

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.550 10.94 0.650 18.18

รัสเซีย 0.187 0.163 0.198 0.175 0.160 -2.38 0.170 6.25

อุรุกวัย 0.957 0.718 0.996 1.051 0.860 1.69 0.800 -6.98

เวียดนาม 6.325 6.606 5.088 6.488 6.800 1.28 6.800 0.00

ไทย 10.969 9.779 9.867 11.615 10.500 0.85 11.000 4.76

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.373 3.384 3.150 1.35 3.300 4.76

อื่น ๆ 4.515 4.619 4.582 4.406 4.260 -1.62 4.291 0.73

รวม 44.182 42.714 40.180 48.092 48.665 3.17 49.506 1.73

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 740 กรกฎาคม 256120

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 4 ปริมาณการนําเขาขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.335 0.598 0.035 2.348 1.200 12.24 1.100 -8.33

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.754 0.650 9.84 0.700 7.69

เบอรกินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 5.500 5.76 5.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.500 11.34 1.650 10.00

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 1.900 5.18 2.000 5.26

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.000 -3.63 1.200 -40.00

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.300 -0.05 1.400 7.69

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.100 0.95 1.150 4.55

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.534 0.600 2.98 0.600 0.00

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.600 -2.38 3.000 15.38

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 1.400 -9.64 1.100 -21.43

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.150 4.78 1.250 8.70

แอฟริกาใต 0.910 0.912 0.954 1.054 1.000 3.39 1.000 0.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.768 0.787 0.855 2.92 0.825 -3.51

อื่น ๆ 16.503 15.571 15.185 17.66 17.61 2.59 18.16 3.16

รวม 44.182 42.714 40.180 48.092 48.665 3.17 49.506 1.73

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
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ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.600 1.14

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 8.050 0.47 8.150 1.24

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 9.900 -1.56 9.900 0.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 140.334 140.799 141.448 142.700 0.50 145.000 1.61

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.400 2.66 4.200 -4.55

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 97.350 -0.53 98.000 0.67

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.000 -0.39 38.200 0.53

ญี่ปุน 8.380 8.600 8.600 8.500 8.450 0.05 8.400 -0.59

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.706 4.870 3.12 4.500 -7.60

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.910 1.03 3.930 0.51

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.550 6.700 3.66 6.900 2.99

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.200 0.46 13.400 1.52

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.000 0.00 22.200 0.91

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.170 2.91 10.000 -10.47

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.580 4.171 3.809 -1.12 3.874 1.71

อื่น ๆ 69.750 67.892 67.995 75.694 71.170 1.50 76.050 6.86

รวม 475.880 473.862 468.477 482.684 481.170 0.41 488.630 1.55

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
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ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60
ป 2560/61 

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 0.966 1.592 1.205 0.854 1.500 2.61 1.995 33.00

จีน 60.500 69.000 78.500 86.500 93.989 11.71 97.289 3.51

อินเดีย 22.800 17.800 18.400 20.550 20.200 -0.98 18.000 -10.89

อินโดนีเซีย 5.501 4.111 3.509 2.915 3.713 -10.68 4.011 8.03

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.491 2.262 -6.70 2.097 -7.29

ฟลิปปนส 1.695 2.410 2.110 1.996 2.496 6.03 2.546 2.00

ไทย 11.999 11.270 8.403 4.238 3.188 -30.43 3.438 7.84

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 1.184 2.31 1.128 -4.73

อื่น ๆ 16.583 20.577 19.290 18.084 18.039 0.39 17.303 -4.08

รวม 122.085 127.989 132.764 136.774 143.887 4.03 144.684 0.55

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.181 ลานตัน 
มูลคา 2,946 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.173 ลานตัน มูลคา 
2,665 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 4.62 และ
รอยละ 10.54 ตามลําดับ  
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.082 
ลานตนั มลูคา 1,954 ลานบาท ลดลงจากปรมิาณ 0.086 ลานตนั 
ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 4.65 แตสงูขึน้จากมลูคา 1,946 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 0.41 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนมิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได ณ ระดบั
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.51 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.55 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.57 แตสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 
1.15 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 118.26

 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.91 บาท ราคาสงูขึน้จากราคากิโลกรมัละ 5.71 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.50 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
3.71 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 59.30

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมนัเสน เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.22 บาท สูงขึน้
จากราคากิโลกรัมละ 7.21 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.14 
และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.77 บาท ในชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 51.36
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.18 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.58 บาท 

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
7.87 ลานไร ผลผลิต 27.24 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 3.46 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.71 ลานไร ผลผลิต 
30.50 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.50 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 9.64, 10.69 และ 1.14 
ตามลําดับ โดยเดือนมิถุนายน 2561 คาดวาจะมีผลผลิตออกสู
ตลาด 1.13 ลานตัน (รอยละ 4.15 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) ปริมาณ 23.78 
ลานตัน (รอยละ 87.31 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

พฤษภาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.281 ลานตัน มูลคา 2,088 
ลานบาท ลดลงจากปรมิาณ 0.490 ลานตนั คดิเปนรอยละ 46.65 
และลดลงจากมูลคา 3,504 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 40.01 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 118.22 ตัน มูลคา 0.975 
ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 4,849.48 ตัน มูลคา 33.42 
ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 97.56 และรอยละ 
99.71 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สัตวโลกป 2561/62 เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2561 วาม ี1,052.42 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,034.77 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
1.71 โดย จีน บราซิล อารเจนตินา ยูเครน แคนาดา รัสเซีย 
แอฟริกาใต อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเอธิโอเปย ผลิตไดเพิ่ม
ขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,090.42 ลานตัน 
เพิม่ข้ึนจาก 1,069.97 ลานตนั ในป 2560/61 รอยละ 1.91 โดย
จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อียิปต เวียดนาม แอฟริกาใต 
อินโดนีเซีย และอารเจนตินา มีความตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับ
การคาของโลก มี 155.58 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 150.29 ลานตัน 
ในป 2560/61 รอยละ 3.52 โดยบราซิล อารเจนตินา ยูเครน 
รัสเซีย แอฟริกาใต แคนาดา เม็กซิโก และเซอรเบีย สงออกเพิ่ม
ขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก เวียดนาม อียิปต อิหราน 
โคลมัเบยี จนี ซาอดุอิาระเบยี แอลจเีรยี มาเลเซยี เปรู โมรอกโค 
และตุรกี มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมิถุนายน 2561 (1-15 มิถุนายน 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 486 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมิถุนายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.68 บาท เพิม่ข้ึนจากกโิลกรมัละ 
8.48 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 2.36 และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.40 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 

รอยละ 35.63 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.70 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.66 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 0.60 และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 5.24 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 26.06
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ ที่
โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.42 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 10.39 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 2561 รอยละ 
0.29 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.17 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2560 รอยละ 27.54 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.56 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 3.35 แตเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 7.33 บาท ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 26.06
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 339.85 ดอลลาร
สหรัฐ (10,871 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 340.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,784 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 
0.04 แตเพิ่มขึ้นในรูปของเงนิบาท ตันละ 87.00 บาท เมื่อเทียบ
กับเดือนมิถุนายน 2560 เฉลี่ยตันละ 254.00 ดอลลารสหรัฐ 
(8,572 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 33.80 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 2,299.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 145.75 
ดอลลารสหรัฐ (4,725 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 155.31 
ดอลลารสหรัฐ (4,993 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.41 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.56 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 53.22

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 238 ดอลลาร
สหรัฐฯ ลดลงจากราคาตันละ 246 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 3.25 แตสูงขึ้นจากตันละ 158 ดอลลารสหรัฐฯ 

ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 50.63
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 534 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาลดลงจากตันละ 552 ดอลลารสหรัฐฯ ใน
เดือนที่ผานมารอยละ 3.26 และสูงขึ้นจากตันละ 328 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 62.80

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 192.69 227.89 -15.45

ผลผลิต 1,052.42 1,034.77 1.71

นําเขา 155.58 150.29 3.52

สงออก 155.58 150.29 3.52

ใชในประเทศ 1,090.42 1,069.97 1.91

สต็อกปลายป 154.69 192.69 -19.72

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มี 58.46 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 57.38 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.88 โดย
ประเทศผูผลิตสําคัญ เชน ไนจีเรีย เม็กซิโก เอธิโอเปย ซูดาน 
จีน อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล บูรกินาฟาโซ และชาด 
ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตองการใชขาว
ฟางโลก ป 2561/62 ม ี58.85 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 58.20 ลานตนั 
ของป 2560/61 รอยละ 1.12 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก ซูดาน 
บูรกินาฟาโซ แคเมอรูน และซูดานใต มีความตองการใชเพิ่มขึ้น 
ดานการคาโลกคาดวาม ี7.53 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 7.24 ลานตนั 

รอยละ 6.16 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 268.00 บาท 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถินุายน 2560 เฉลีย่ตนัละ 146.46 ดอลลาร

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.62 5.44 -15.07

ผลผลิต 58.46 57.38 1.88

นําเขา 7.53 7.24 4.01

สงออก 7.53 7.24 4.01

ใชในประเทศ 58.85 58.20 1.12

สต็อกปลายป 4.23 4.62 -8.44

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

ของป 2560/61 รอยละ 4.01 โดยออสเตรเลียสงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับ เม็กซิโก และชิลี นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือนมิถุนายน 
2561 ไมมีรายงาน

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถัว่เขยีว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนมถินุายน 2561 
(ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกนัยายน 2561-มถินุายน 2562) 
มเีนือ้ท่ีปลูก 857,963 ไร ผลผลติ 111,497 ตนั และผลผลติตอไร 
130 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่ปลูก 868,833 
ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และผลผลิตตอไร 126 กิโลกรัม พบวา
เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.25 แตผลผลิต และผลผลิตตอไร 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และรอยละ 3.17 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนมิถุนายน 2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคา
กิโลกรัมละ 27.00 บาท 

 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 
บาท สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 24.00 บาทของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 8.33 
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2561 แตลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดอืนมถินุายน 2560 รอยละ 12.00
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 16.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2561 
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 11.00 
บาท ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 12.00 บาทของเดอืนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 8.33 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.00 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 45.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 8.00 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 11.54

สหรฐั (5,004 บาท/ตนั) ลดลงรอยละ 0.48 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 279.00 บาท
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2561/62 มีประมาณ 
132,245 ไร ลดลงจาก 135,386 ไร ของปที่ผานมารอยละ 
2.32 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 37,991 ตัน ลดลงจาก 
38,079 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.23 และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
สูงขึ้นเปน 287 กิโลกรัม จาก 281 กิโลกรัม ของปที่ผานมา
รอยละ 2.14 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 26.95 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 24.95 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2561 รอย 8.02
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 22.93 ลด
ลงจากราคากโิลกรมัละ 22.94 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 2561 
รอยละ 0.04 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.93 บาท ของ
เดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 11.57
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 

16.90 บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2561 
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 11.87 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 12.88 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 7.84 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.91 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 43.23 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 23.74 ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 25.75 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 
รอยละ 7.81 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.73 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 11.19 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจาํเดอืนมถินุายน 2561 มปีระมาณ 355.24 
ลานตนั สงูขึ้นจาก 354.54 ลานตนั ของปทีผ่านมารอยละ 0.20
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.65 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.66 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.72 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
น้ํามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน 
ที่ผานมา และทรงงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
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ถั่วลิสง

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

บราซิล 118.00 117.00

สหรัฐอเมริกา 116.48 116.48

อารเจนตินา 56.00 56.00

จีน 14.10 14.10

อินเดีย 10.80 10.80

ปารากวัย 9.80 9.80

แคนาดา 7.80 7.80

อื่น ๆ 22.26 22.56

รวม 355.24 354.54

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : June 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดอืนมถินุายน 2561 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 110,005 ไร ผลผลิต 34,055 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 310 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และผลผลิตตอไร 304 
กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 8.60 และผลผลิตลดลง
รอยละ 6.93 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนมิถุนายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่ลสิงทัง้เปลอืกสด เฉลีย่กโิลกรมัละ 36.40 บาท สงูขึน้

จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 2561 รอยละ 
8.01 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.24 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2560 รอยละ 20.37
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.55 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.07 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 
รอยละ 4.95 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.62 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2560 รอยละ 47.53

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2561 และเดือน
มิถุนายน 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 45.56 44.60 -2.11

นําเขา 3.21 3.30 2.80

สงออก 3.69 3.66 -0.81

สกัดนํ้ามัน 18.53 18.75 1.19

สต็อกปลายป 3.74 2.87 -23.26

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Jun, 2018.

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 973.23 เซนต ( 11.52 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 
1,008.18 เซนต (11.89 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
3.47 แตสูงขึ้นจากบุชเชลละ 932.42 เซนต (11.70 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.38
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 358.72 ดอลลารสหรัฐฯ (11.55 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 385.41 ดอลลารสหรัฐฯ (12.37 บาท/กก.) ในเดือน

ที่ผานมารอยละ 6.93 และสูงขึ้นจาก ตันละ 302.52 ดอลลาร
สหรฐัฯ (10.33 บาท/กก.) ในเดอืนเดยีวกนัของปทีผ่านมารอยละ 
18.58
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ

ปาลมนํา้มนัเดอืนมถินุายนจะมปีระมาณ 1.281 ลานตนั คดิเปน

นํ้ามันปาลมดิบ 0.218 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลมทะลาย 

1.336 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.227 ลานตัน ของ

เดือนพฤษภาคม 2561 คิดเปนรอยละ 4.12 และรอยละ 3.96 

ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง 

 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซียสง

มอบในเดอืนกนัยายน 2561 ปรบัตวัลดลงอยูที ่2,277 รงิกติตอ

ตนั (566.28 ดอลลารสหรฐัฯ) ลดลงรอยละ 0.6 เนือ่งจากผลกระ

ทบจากการชะลอตัวของประเทศผูนําเขาซึ่งหันไปนําเขาน้ํามัน

ถั่วเหลืองและนํ้ามันทานตะวันเปนพืชนํ้ามันที่สามารถแขงขัน

ราคาได สงผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบปรับตัวลดลงและตํ่าสุด

ในรอบ 2 ป สําหรับการสงออกนํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซีย

ในชวง 25 วันแรกของเดือนมิถุนายน ลดลงรอยละ 14.1 เมื่อ

เทียบกบัชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมา เนือ่งจากความตองการของ

ประเทศผูนําเขาที่เปนตลาดหลักชะลอตัวลดลง คือ ยุโรป จีน 

และปากีสถาน

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.80 18.10 1.69

อินเดีย 6.50 6.00 -7.69

อื่น ๆ 21.26 20.50 -3.57

รวม 45.56 44.60 -2.11

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Jun, 2018.

  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนพฤษภาคม 2561 และเดอืน
มิถุนายน 2560

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถัว่ลสิงโลก ป 2561/62 ณ เดือนมถินุายน 2561 มผีลผลติ 44.60 
ลานตนั ลดลงจาก 45.56 ลานตนั ของป 2560/61 รอยละ 2.11 
หรือคิดเปนรอยละ 8.50 ของผลผลิตพืชนํ้ามันของโลก โดยถั่ว
เหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 2561/62 มีปริมาณ 
355.24 ลานตัน 75.08 ลานตัน และ 49.85 ลานตัน ตามลําดับ 

ราคา

 ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนนี ้เฉล่ีย

กโิลกรมัละ 4.02 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 2.94 บาท ในเดอืน

ที่ผานมารอยละ 36.73 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.75 บาท 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 7.20 

  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย

กิโลกรัมละ 23.45 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.27 บาท ใน

เดือนที่ผานมารอยละ 21.69 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 23.84 

บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 1.64  

  ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาด

รอตเตอรดมั เฉลีย่ตนัละ 648.25 ดอลลารสหรฐัฯ (21.01 บาท/กก.) 

ลดลงจากตันละ 649.25 ดอลลารสหรัฐฯ (20.84 บาท/กก.) 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.15 และลดลงจากตันละ 733.75 

ดอลลารสหรัฐฯ (25.38 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่

ผานมารอยละ 

  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี

เฉลี่ย ตันละ 2,349.93 ริงกิต (19.28 บาท/กก.) ลดลงจากตัน

ละ 2,387.85 ริงกิต (19.59 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 

1.59 และลดลงจากตันละ 2,645.43 ริงกิต (21.31 บาท/กก.) 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 11.17 
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ฝาย

โดย : น.ส.จิราพร ปานพรม
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลกป 
2561/62 ณ เดือนมิถุนายน 2561 วามีปริมาณ 26.21 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.73 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.95 

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 วามี 27.29 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 26.29 
ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.80 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.94 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.63 ลานตันของป 2560/61 
รอยละ 3.59 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.94 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.74 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.29

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาลทั่ว
ประเทศ
  ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและ การผลิตนํ้าตาล
ทรายตัง้แตวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 จนถงึวนัที ่5 มถินุายน 2561 วา
มอีอยเกบ็เกีย่วเขาโรงงานนํา้ตาลไปแลวจาํนวน 134.93 ลานตนั 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนมิถุนายน 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 18.93 19.21 1.48

ผลผลิต 26.73 26.21 -1.95

นําเขา 8.63 8.94 3.59

สงออก 26.29 27.29 3.80

ใชในประเทศ 8.74 8.94 2.29

สต็อกปลายป 19.21 18.08 -5.88

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนมิถุนายน 2561

ผลิตเปนน้ําตาลได 14.68 ลานตัน แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 
10.69 ลานตัน และนํ้าตาลทรายขาว 3.99 ลานตัน คาความ
หวานของออยเฉลี่ย 12.48 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ย
ตอตันออย 108.79 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานการนําเขานํ้าตาลของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป (EU) รายงานวาอนุญาตใหนําเขานํ้าตาลจาก
ประเทศตางๆตามขอตกลง EPA / EBA ประจําสัปดาห 
ณ วนัที ่23 มถินุายน 2561 จาํนวน 342 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 
27,004 ตัน ในสัปดาหกอน รวมปริมาณนํ้าตาลที่อนุญาตใหนํา
เขาในป 2560/2561 (ตลุาคม-กนัยายน) มจีาํนวน 417,084 ตนั 
ลดลงจาก 982,191 ตัน ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนํา
เขาจากประเทศ มอริเชียส 127,325 ตัน เบลีซ 118,557 ตัน 
และฟจิ 68,510 ตัน

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซ้ือ-ขายลวงหนาเพ่ือสงมอบเดือนกรกฎาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนมิถุนายน เฉลี่ยปอนดละ 90.48 เซนต 
(กิโลกรัมละ 64.66 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 86.87 เซนต 
(กิโลกรัมละ 61.56 บาท) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 
4.16 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.10 บาท และสูงขึ้น
จากปอนดละ 73.03 เซนต (กิโลกรัมละ 55.01 บาท) ของเดือน
มถินุายน 2560 รอยละ 23.89 และสงูขึน้ในรปูเงินบาทกโิลกรัม
ละ 9.65 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มิ.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 พ.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ก.ค. 61 12.02 11.85 11.87 12.10 -0.23

ต.ค. 61 12.35 12.15 12.21 12.39 -0.18

มี.ค. 62 12.95 12.76 12.81 13.11 -0.30

พ.ค. 62 12.99 12.82 12.84 13.15 -0.31

ก.ค. 62 13.07 12.91 12.93 13.17 -0.24

ต.ค. 62 13.24 13.08 13.10 13.30 -0.20

มี.ค. 63 13.78 13.60 13.64 13.81 -0.17

พ.ค. 63 13.82 13.64 13.69 13.78 -0.09

ก.ค. 63 13.85 13.67 13.74 13.79 -0.05

ต.ค. 63 14.01 13.83 13.93 13.95 -0.02

มี.ค. 64 14.35 14.26 14.28 14.26 +0.02

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มิ.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 พ.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค. 61 343.60 339.30 341.80 340.00 +1.80

ต.ค. 61 340.10 335.70 338.10 335.70 +2.40

ธ.ค. 61 340.30 336.50 338.40 340.00 -1.60

มี.ค. 62 344.00 340.30 342.00 343.00 -1.00

พ.ค. 62 348.40 344.70 346.10 344.40 +1.70

ส.ค. 62 352.50 349.10 350.20 346.40 +3.80

ต.ค. 62 354.90 352.30 352.30 349.90 +2.40

ธ.ค. 62 356.90 356.90 356.90 354.80 +2.10

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ทางดานการผลิตยางพารา คาดวา ปริมาณผลผลิต
ยางพาราของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนจะมีผลผลิตออกสู
ตลาดประมาณ 403,000 ตัน หรือประมาณรอยละ 8.70 ของ

ผลผลิตยางในป 2561 ทางดานการสงออกยางพารา ในชวง
เดอืน มกราคม – เมษายน ประเทศไทยสงออกยางพาราจํานวน 
930,966 ตัน คิดเปนมูลคา 47,852 ลานบาท โดยแบงออกเปน 
การสงออกยางแทง 390,002 ตนั ยางแผนรมควนั 202,285 ตนั 
นํ้ายางขน 214,693 ตัน และยางคอมปาวด 58,410 ตัน ซึ่งมี
ประเทศคูคาที่สําคัญไดแก จีน (49.86%) มาเลเซีย (11.92%) 
ญี่ปุ น (6.60%) สหภาพยุโรป (8.55%) และสหรัฐอเมริกา 
(5.31%) 
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 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.06 บาท ลดลง

จาก 39.36 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.30 บาท หรือ

ลดลงรอยละ 5.83

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 53.16 บาท 

ลดลงจาก 56.74 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.58 บาท 

หรือลดลงรอยละ 6.30

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 52.01 บาท 

ลดลงจาก 55.59 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.58 บาท 

หรือลดลงรอยละ 6.43

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.26 บาท 

ลดลงจาก 46.10 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.84 บาท 

หรือลดลงรอยละ 1.84

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.81 บาท ลดลง

จาก 39.11 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.30 บาท หรือ

ลดลงรอยละ 5.86

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนมิถุนายน 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 154.43 เซนตสหรัฐฯ 

(49.71 บาท) ลดลงจาก 167.82 เซนตสหรัฐฯ (53.23 บาท) 

ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ13.39 เซนตสหรัฐฯ หรือลดลง

รอยละ 7.98

 ตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 171.39 เยน (49.75 บาท) 

ลดลงจาก 183.00 เยน (52.48 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมั

ละ11.61 เยน หรือลดลงรอยละ 6.34

ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนพฤษภาคม 2561 

มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.83 

บาท ลดลงจาก 46.33 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.50 

บาท หรือลดลงรอยละ 3.23 

 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.33 

บาท ลดลงจาก 45.83 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.50 

บาท หรือลดลงรอยละ 3.27

 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.83 

บาท ลดลงจาก 45.33 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.50 

บาท หรือลดลงรอยละ 3.31

 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.31 บาท ลดลง

จาก 21.27 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.96 บาท หรอื

ลดลงรอยละ 4.52

 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.98 บาท ลดลง

จาก 18.47 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.49 บาท หรอื

ลดลงรอยละ 2.69

 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.62 บาท 

ลดลงจาก 44.13 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.51 บาท 

หรือลดลงรอยละ 5.69

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนกรกฎาคม 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 53.41 บาท 

ลดลงจาก 56.99 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.58 บาท 

หรือลดลงรอยละ 6.27

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 52.26 บาท 

ลดลงจาก 55.84 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.58 บาท 

หรือลดลงรอยละ 6.40

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.51 บาท 

ลดลงจาก 46.35 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.84 บาท 

หรือลดลงรอยละ 1.83
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่
ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื เนือ่งจากภาครฐัมกีารสงเสริมใหปลกูแซม
ในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 เริ่มให
ผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากจังหวัด
ชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต ประสบ
ปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟผสมเกสร
ไมติด จึงติดผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลง
 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม
ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน
ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ
ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง
เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณน้ําฝนเพียง
พอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 
ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย
 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก
ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย
ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยู ในชวงอายุที่ให 
ผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 
เดือนกุมภาพันธ 2561
 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ
ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง
โคนตนกาแฟทีไ่มสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลติตอไร
คาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 
ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 
ทาํใหดอกกาแฟผสมเกสรไมตดิ ปน้ีตนกาแฟจงึตดิผลนอยกวาป
ทีผ่านมา ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืน
กุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา
 คาดวา ราคาเมลด็กาแฟจะใกลเคยีงกับปทีผ่านมา จาก
ปริมาณผลผลิตโลกที่เพ่ิมขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 
สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก
ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมีแนว
โนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการบริโภค
ภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 
ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ
ใชเมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ 
มีปริมาณสูงขึ้น จาก 90,000 ตัน ในป 2560 เปน 95,000 ตัน 
ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 เน่ืองจากความตองการ
ของโรงงานแปรรูปเพ่ิมขึ้น ทั้งเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

70,000
75,000
80,000
85,000
90,000

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ
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ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

70,000
75,000
80,000
85,000
90,000

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 5 เดือน
แรกของป 2561 (มกราคม – พฤษภาคม) เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา การสงออกเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 
202.04 ตัน มูลคา 34.95 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 46.06 
และรอยละ 37.41 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว 
มีปริมาณ 65.31 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 23.26 และ
มูลคา 13.10 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 46.96 
สําหรับกาแฟสําเร็จรูปสงออกปริมาณ 1,783.03 ตัน มูลคา 
275.47 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.36 และรอยละ 10.47 
ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 
11,241.86 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 5.64 และมูลคา 
1,1157.28 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 16.21 
 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 4 เดือน
แรกของป 2561 (มกราคม – พฤษภาคม) เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 
15,146.32 ตัน มูลคา 913.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
102.45 และรอยละ 51.92 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ด
กาแฟคั่ว มีปริมาณ 687.39 ตัน มูลคา 203.02 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 73.36 และรอยละ 69.05 ตามลาํดับ สาํหรบักาแฟ
สาํเรจ็รปูมปีรมิาณนาํเขา 2,551.59 ตนั มลูคา 732.52 ลานบาท 
โดยลดลงรอยละ 3.49 และลดลงรอยละ 8.53 ตามลําดับ และ
กาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 2,698.81 ตัน มูลคา 
375.92 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.27 และลดลงรอยละ 
9.49 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 2560/61 มปีรมิาณ 9.593 ลานตนั ลดลงจาก 9.632 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพอากาศ
ไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 
มีผลผลิต ปริมาณ 3.072 ลานตัน ลดลง 0.294 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 8.73 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน
ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟ
ป 2560/61 ปริมาณ 1.794 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 

ลานตัน ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ
ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก
กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 
ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมาก

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.739

9.161

9.411

9.509

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.92

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (ธนัวาคม 2560) www.usda.gov
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ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 
ลานตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 
8.01 เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.826 -3.25
เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.689 2.40
โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.824 0.816 5.32
อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.489 0.499 -4.99
ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.431 0.426 17.22
อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.365 0.333 4.31
ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.240 0.240 3.80
เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.216 1.22
เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.198 0.199 -0.44
กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.199 0.187 0.34
อื่นๆ 1.315 1.321 1.330 1.300 1.303 -0.34

รวม 7.733 7.418 8.006 7.925 7.733 0.66

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม (รอย

ละ)
บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

ยูกันดา

เม็กซิโก

เปรู

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.231

0.237

0.255

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.213

0.191

0.174

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.219

0.138

0.210

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.444

0.391

0.312

0.252

0.198

0.254

1.301

3.072

1.794

0.882

0.654

0.450

0.393

0.336

0.261

0.228

0.228

1.296

-1.87

-0.21

4.99

-1.62

15.47

0.69

1.53

4.21

-0.40

1.54

0.45

รวม 9.603 9.220 9.189 9.632 9.593 0.42

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

มีการสงออก ปริมาณ 1.689 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.653 
ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 2.18 เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 3,964 ไร 
ผลผลิต 2,612 ตัน เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยรวมในปนี้ มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาเล็กนอย ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาล
ใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปรมิาณการนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก กัมพชูา 
และเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาพริกไทยในประเทศปรับตัว
ลดลง โดยพรกิไทยดํา-คละ จ.จนัทบรุ ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 140-150 
บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260-270 บาท สวนพริก
ไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค.–ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตัน มูลคา 56.81 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปริมาณ 119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน 
ปริมาณ 229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
113 ตนั มลูคา 19.88 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
24 ตนั มลูคา 5.68 ลานบาท และพรกิไทยปน ปรมิาณ 80 มลูคา 
14.20 ลานบาท

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 18.07 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 239.77 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สาํหรับเดอืนมถินุายนป 2561 พริกไทยดาํ-คละ มรีาคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 146.43 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
เพิม่ขึน้รอยละ 12..64 และพรกิไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉล่ียกโิลกรัม
ละ 269.95 บาท ราคาเพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่านมา เพิม่ขึน้รอยละ 
7.98 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ียกิโลกรัม
ละ 445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29ราคาตํ่า
สุด-สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 
8.11 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริก
ไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาลดลงจาก
ปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/
กิโลกรัม
 สาํหรับเดือนมถินุายน 2561 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 138.55 เซนต/ปอนด (99.68 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จาก 140.26 เซนต/ปอนด (98.95 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน
กอนรอยละ 1.22
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันที่เฉลี่ย 86.07 เซนต/ปอนด (61.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จาก 88.74 เซนต/ปอนด (62.60 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน
รอยละ 3.01

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห
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2560 หรือเพ่ิมขึน้รอยละ 28.23 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 307.66 

ลานบาท ในเดือนเมษายน 2560 หรือลดลงรอยละ 13.30

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 9 ตัน มูลคา 0.51 ลานบาท ลดลงจาก

ปริมาณ 56 ตัน มูลคา 3.66 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2561 

หรือลดลงรอยละ 83.24 และรอยละ 86.19 ตามลําดับ และ

ลดลงจากปรมิาณ 93 ตนั มลูคา 5.44 ลานบาท ในเดอืนเมษายน 

2560 หรือลดลงรอยละ 89.95 และรอยละ 90.69

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,280 ตัน มูลคา 158.38 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 2,827 ตัน มูลคา 195.18 ลานบาท ในเดือน

มนีาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 19.35 และรอยละ 18.85 และ

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,082 ตัน ในเดือนเมษายน 2560 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 9.51 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 182.66 ลานบาท 

ในเดือนเมษายน 2560 หรือลดลงรอยละ 90.69

สับปะรดแหง 

 สงออกปรมิาณ 38 ตนั มลูคา 4.63 ลานบาท ลดลงจาก

ปริมาณ 51 ตัน มลูคา 5.96 ลานบาท ในเดือนมนีาคม 2561 หรอื

ลดลงรอยละ 25.95 และรอยละ 22.34 และลดลงจากปริมาณ 

51 ตัน มูลคา 6.50 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2560 หรือ

ลดลงรอยละ 25.88 และรอยละ 28.86

สับปะรดสด 

 สงออกปรมิาณ 1,848 ตนั มลูคา 29.73 ลานบาท ลดลง

จากปริมาณ 2,568 ตัน มูลคา 44.50 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 

2560 หรือลดลงรอยละ 28.02 และรอยละ 33.20 และเพิ่มขึ้น

จากปริมาณ 603 ตัน มูลคา 11.03 ลานบาท ในเดือนเมษายน 

2560 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา 

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม

ละ 2.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.29 บาท ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.74 และลดลงจากกิโลกรัมละ 4.06 บาท 

ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 44.58

 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม

ละ 6.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.93 บาท ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 0.43 และลดลงจากกิโลกรัมละ 8.86 บาท 

ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.12

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เดอืนน้ีเปนชวงทีผ่ลผลติสบัปะรดตามฤดกูาล (สบัปะรดป) 

รวมกับสับปะรดที่เกษตรกรไดบังคับดอกบางสวนออกสูตลาด 

ประกอบกับชวงตนปอากาศหนาวตอเนื่อง สับปะรดมีผลขนาด

ใหญและในตนเดียวมีหลายผล ทําใหมีผลผลิตออกสูตลาด

กระจกุตวัมากประมาณวนัละ 10,000 ตนั ขณะทีค่วามตองการ

วัตถุดิบของโรงงานแปรรูปยังคงชะลอตัว เนื่องจากผูนําเขา

ในตลาดตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ และรอดูสถานการณจาก

ประเทศผูผลิตตางๆ โดยโรงงานแปรรปูมคีวามตองการสบัปะรด

คุณภาพประมาณวันละ 7,000 – 8,000 ตัน และรับซื้อจาก

เกษตรกรในสัญญาหรือแผงรับซื้อใกลโรงงานกอน ทําใหแผง

รับซื้อบางสวนในจังหวัดที่ไมมีโรงงานแปรรูปหยุดทําการซื้อ 

สงผลใหราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายไดปรับตัวลดลง

การคา

 เดอืนเมษายน 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ

สับปะรด ปริมาณ 45,951 ตัน มูลคา 1,356.45 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 57,055 ตัน มูลคา 1,721.74 ลานบาท 

ในเดอืนมนีาคม 2561 หรอืลดลงรอยละ 19.46 และรอยละ 21.22 

และลดลงจากปริมาณ 51,771 ตัน มูลคา 2,110.18 ลานบาท 

ในเดอืนเมษายน 2560 หรอืลดลงรอยละ 11.24 และรอยละ 35.72

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 

รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)

 สงออกปริมาณ 33,055 ตัน มูลคา 896.48 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 40,324 ตัน มูลคา 1,112.10 ลานบาท 

ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 18.03 และรอยละ 

19.39 และลดลงจากปริมาณ 42,140 ตัน มูลคา 1,596.88 

ลานบาท ในเดือนเมษายน 2560 หรือลดลงรอยละ 21.56 

และรอยละ 43.86

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,720 ตัน มูลคา 266.73 ลานบาท 

ลดลงจากปรมิาณ 11,228 ตนั มลูคา 360.34 ลานบาท ในเดอืน

มีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 22.34 และรอยละ 25.98 

และปริมาณเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 6,801 ตัน ในเดือนเมษายน 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอยจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากเขาสูฤดูฝนทําใหมีอาหารและสัตวนํ้า
ตามธรรมชาติมากขึ้น ทําใหภาวะตลาดสุกรยังคงเงียบเหงา 
สงผลใหความตองการบริโภคเนื้อสุกรออนตัวลง แนวโนม
คาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดือน เม.ย. 2561 
มีปริมาณ 158 ตัน มูลคา 10.02 ลานบาท ลดลงจากเดือน มี.ค. 
2561 มีปริมาณ 197 ตัน มูลคา 13.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
19.80 และรอยละ 23.63 ตามลําดับ 
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน เม.ย. 2561 
มีปริมาณ 681 ตัน มูลคา 166.63 บาท สูงขึ้นจากเดือน มี.ค. 
2561 มีปริมาณ 670 ตัน มูลคา 151.51 บาท คิดเปนรอยละ 
1.64 และรอยละ 9.98 ตามลาํดับ ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ญีปุ่น

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 56.75 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 57.37 บาท ของเดือนที่ผ านมา
รอยละ 1.08 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.ก.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

56.92 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 52.35 บาท 
ภาคกลาง กิโลกรัมละ 57.55 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
60.07 บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
เฉลี่ยตัวละ 1,600 บาท ลดลงจากตัวละ 1,650 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 3.03

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ลดลง
กิโลกรัมละ 60.30 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.33

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่
เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจาก
ผลผลิตไกเนื้อออกสูตลาดใกลเคียงกับความตองการบริโภคที่
คอนขางทรงตัว แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน เม.ย. 
2561 ปริมาณ 19,853 ตัน มูลคา 1,543.67 ลานบาท ลดลง
จากเดือน มี.ค. 2561 ปริมาณ 25,488 ตัน มูลคา 1,949.82 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.11 และรอยละ 20.83 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน เม.ย. 2561 มีปริมาณ 
39,267 ตัน มูลคา 5,248.28 ลานบาท ลดลงจากเดือน มี.ค. 
2561 มีปริมาณ 45,699 ตัน มูลคา 6,168.17 ลานบาท 
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดไขไกเดือนนี้ ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได
ทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากผลผลิต ไขไกออกสูตลาด
สอดรบักบัความตองการบรโิภค แนวโนมเดอืนหนาคาดวาราคา
จะทรงตัว
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
เม.ย. 2561 มีปริมาณจํานวน 20.37 ลานฟอง มูลคา 83.84 
ลานบาท ลดลงจากเดือน มี.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 16.40 
ลานฟอง มูลคา 55.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.21 และ
รอยละ 51.53 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศรอยฟอง
ละ 278 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา โดยแยกเปนรายภาค
ดงันี ้ภาคเหนอื รอยฟองละ 282 บาท ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
รอยฟองละ 280 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 275 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศของ
บริษัท ซี.พี. ตัวละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 311 บาท ทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

คิดเปนรอยละ 14.07 และรอยละ 14.91 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 34.65 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.76 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.32 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.98 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 41.03 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 8.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และ
ราคาขายสงไกสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.50 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 325 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 326 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.31 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 332 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 346 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 293 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 354 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา
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โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 89.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
90.53 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.70 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.15 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 85.07 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
90.52 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 98.56 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 71.68 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
72.36 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.94 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.23 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 67.92 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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 รายการ มิ.ย. 60 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 60 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 61

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 46.55 54.4 57.37 56.75

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.50 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 28.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 271 271 274 278 248 245 256 254 263 257 265 278 278

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

291 289 304 302 266 261 251 252 271 258 285 311 311

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 335 335 336 338 336 336 336 336 336 330 330 326 325

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

380 380 338 400 400 400 377 364 370 348 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68

โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมิถุนายน 2561

 ป 2561 เอกวาดอรผลติกุงเพิม่และเขารวมโปรแกรม SIMP 
ของสหรัฐฯ
 เอกวาดอร (Ecuador) หรือสาธารณรัฐเอกวาดอร 
เปนประเทศหนึง่ในภาคตะวนัตก เฉยีงเหนอืของทวปีอเมริกาใต 
มอีาณาเขตตดิตอกบัโคลมัเบยีทางทศิเหนอืซึง่ตดิตอกบัเปรทูาง
ทศิตะวนัออกและทศิใต จรดมหาสมทุรแปซฟิกทางทศิตะวนัตก 
และเปนประเทศทีเ่สนศนูยสตูรผาน จงึทาํใหเปนแหลงทีส่ามารถ
ผลิตสินคาเกษตรไดหลากหลายชนิด เชน กลวย กาแฟ โกโก 
ขาว มันสําปะหลัง ออย และปศุสัตว ไดแก วัว ควาย แกะ 
หมู และวัว รวมทั้งประมงและผลิตภัณฑประมง ไดแก ปลา 
กุง เปนตน โดยมีประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ปานามา เปรู เวเนซุเอลา รัสเซีย และชิลี
 สําหรับสินคาประมง เอกวาดอรเปนผูผลิตกุงรายใหญ
ในละตินอเมริกา ป 2560 มีปริมาณผลผลิต 430,000 ตัน ซึ่ง
จากการเสวนา Shrimp Panal ในการประชุมนานาชาติวา
ดวยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market 
Conference : GSMC) ที่ไมอามี เมื่อเดือนมกราคม 2561 
ที่ผานมา ไดคาดการณวาป 2561จะมีผลผลิตกุงของโลกเปน

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

ปริมาณ กวา 3.5 ลานตัน โดยจากกการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ประเทศอินเดีย เอกวาดอร เวียดนาม จีน ไทย และอินโดนีเซีย 
รวมทั้งอีกหลายประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา โดยเฉพาะ
ประเทศเอกวาดอรคาดการณวาจะมกีารสงออกสูงถงึ 531,000 
ตนัในป 2561 ซึง่เพ่ิมขึน้จากป 2560 ถงึรอยละ 13.22 เนือ่งจาก
ผู เพาะเลี้ยงกุงรายใหญของประเทศเอกวาดอรไดมีการนํา
เทคโนโลยีที่เรียกวา “hiccup” มาใชเปนอุปกรณสําหรับการ
เพาะฟกตัวออนของกุง ซึ่งอุปกรณน้ีสามารถควบคุมความ
หนาแนนตอพื้นที่เพาะเลี้ยง จึงทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น 
ประกอบกับการขยายตัวของประเทศจีน สงผลเปนแรงผลักดัน
ใหเอกวาดอรเพิ่มผลผลิตกุงมากขึ้น
 อยางไรก็ตาม ผลผลิตกุ งของโลกยังคงต่ํากวาที่
คาดการณเมือ่คราวประชมุ Gobal Outlook for Aquaculture 
Leadership 2017 ที่ประเมินไวเกือบ 4.5 ลานตัน
 นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก INFOFISH Trade news 
ฉบับที่ 7/2561 เดือนเมษายน 2561 วาสมาคมเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าและกลุมผูเลี้ยงกุงอยางยั่งยืน (Sustainable Shrimp 
Partnership : SSP) ในอุตสาหกรรมกุงของเอกวาดอรไดเขา
รวมโปรแกรมที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อกุงที่ผลิตไดมาตรฐาน
หรือโปรแกรม (The US Seafood Import Monitoring 
Programme : SIMP) ซึ่งเปนอีกกาวหนึ่งที่ใหผูบริโภคสามารถ
เลือกซื้อกุงที่ผลิตไดมาตรฐาน แตอุตสาหกรรมกุงสวนใหญ
ยังไมสามารถรองรับโปรแกรม SIMP ของสหรัฐฯ ได คิดเปน
รอยละ 90 ของกุงที่บริโภคในสหรัฐฯ ทั้งนี้ การที่จะตองปฏิบัติ
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ตามโปรแกรมนีอ้าจทาํใหเกดิปญหาตดิขดัในการนําเขากุงได ซึง่
กฎหมายไดผานแลวในสหรัฐฯ และลงนามโดยประธานาธิบดี 
โดนัล ทรัมป กําหนดใหกุงที่นําเขามายังสหรัฐฯ ตองสอดคลอง
กับโปรแกรม SIMP และภายในป 2561 อาหารทะเลนําเขา
จะตองมีขอมูลที่แนชัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตั้งแตการจับจนถึง
สินคาเขาสูสหรัฐฯ
 ในเดอืนมถินุายน 2561 สตัวนํา้ทกุชนดิทกุประเภทสง
เขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา กรงุเทพฯ 
ทีผ่านการประมลูและไมผานการประมลูจากการประเมนิไดรวม
ทั้งสิ้น 1,437 ตัน ลดลงจาก 1,494 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 
3.82 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,364 ตัน 
ลดลงจาก 1,426 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 4.35 เปนสตัวนํา้จดื
ทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลานํ้าจืดที่ผานการประมูล
รวม 408 ตัน ลดลงจาก 423 ตันของเดือนกอนรอยละ 3.55 
เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 
 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา
ประมูลจําหนายฯ 181 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 154 ตัน ของเดือนกอน
รอยละ 17.35
 1.2 ปลาหมึกสด มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิดทุก
ประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 114 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 103 ตัน 
ของเดือนกอนรอยละ 10.68 
 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง
องคการสะพานปลา
 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 
7.00 ตัน เทากับเดือนที่ผานมา 
 1.5 ปลาดกุสด มปีรมิาณสงเขาประมลูจาํหนายฯ 10 ตนั 
เทากับเดือนที่ผานมา

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนกรกฎาคม 2561

 จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวน้ํา
ทกุชนดิสงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา 
กรงุเทพฯ รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,497 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,437 ตนั 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.18 โดยแยกเปนประเภทสัตวน้ํา
ที่สําคัญดังนี้
 2.1 กุงสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุงสดทุกชนิดสง
เขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 170 ตัน ลดลงจาก 181 ตัน 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.08
 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ
สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 80 ตัน ลดลงจาก 114 ตัน 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 29.82 30.3
 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 
 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล
จําหนายฯ ประมาณ 7 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล
จาํหนายฯ ประมาณ 9 ตนั ลดลงจาก 10 ตนั ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 10.00

3. สถานการณการตลาดเดือนมิถุนายน 2561

 ป 2561 เกาหลีใตสงออกอาหารทะเลเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ
และมูลคา
  มีรายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบับที่ 7/61 
เมษายน 2561วารัฐมนตรีพาณิชยเกาหลีใตไดยื่นอุทธรณ
คําวินิจฉัยขององคการการคาโลก (WTO) เรื่องระงับขอพิพาท
ของ WTO ซึ่งใหความเห็นวา มาตรการของเกาหลีใตไมเปน
ไปตามขอตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ใน
กรณีที่เกาหลีใตหามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุน และใหญี่ปุน
ตรวจสอบสัตวนํ้าเพิ่มเติมจาก 8 แหลงที่อยูใกลเมืองฟูกูชิมะ 
หลงัจากเหตกุารณนวิเคลยีรทีฟ่กูชูมิะเมือ่ป 2554 และหลังจาก
ทีเ่กาหลใีตไดออกมาตรการดงักลาวแลว ญีปุ่นไดสงขอรองเรยีน
ไปยัง WTO เมื่อป 2558 และไดแจงเวียนรายงานไปประเทศ
สมาชกิทกุประเทศใหทราบในเดอืนกุมภาพันธ 2561 ซึง่รฐับาล
เกาหลใีตยังคงมาตรการดงักลาวไว จนกวาจะสิน้สดุของขัน้ตอน
การตรวจสอบ 
 อยางไรกต็าม ญีปุ่นไดสงออกอาหารทะเลไปเกาหลใีตตัง้แต
มนีาคม 2554 เปนตนมาเปนปริมาณ 708,566 ตัน และเกาหลีใต
ไดสงกลบัสนิคาอาหารทะเลรอยละ 0.03 เพือ่ใหญีปุ่นตรวจสอบ
ระดับคากัมมันตภาพรังสี
 สาํหรบัการสงออกอาหารทะเลของเกาหลใีตในชวงไตรมาส
แรกป 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 16.40 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดยีวกันของปทีผ่านมา โดยมกีารสงออกเพิม่ขึน้ทัง้ทนูาและ
สาหรายแหง นอกจากนี้ผลิตภัณฑอาหารทะเลสงออกมีมูลคา 
560 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการเพ่ิมขึ้นของรายไตรมาสเปน
ครั้งที่ 9 ติดตอกัน และปริมาณการสงออกไดทําสถิติสูงขึ้น โดย
มีญี่ปุนเปนตลาดสงออกอาหารทะเลใหญที่สุดของเกาหลีใต 
และมีการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 4.30 จากยอดการขายทูนา 
สแปนนชิเมคเคอเรล และหอยนางรม ในขณะทีเ่กาหลใีตสงออก

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 740 กรกฎาคม 256142

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ไปจีนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 13.60 คิดเปนมูลคา 86 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นของปูและทูนา ซึ่งทูนาเปน
สินคาทะเลที่มีการสงออกมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 28 
ในชวงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
โดยคิดเปนมูลคา 155 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้เปนการ
สงออกผลิตภัณฑแชแข็งไปยังฟลิปปนส เอกวาดอร จีน และ
เม็กซีโกก็เพิ่มขึ้นมากเชนกัน 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนพฤษภาคม 2561

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนมิถุนายน 2561 
มีความเคลื่อนไหวดังนี้ 
 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง
ขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ133.54 บาท เพิม่ขึน้จาก 125.38 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.51
  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) จาก
องคการสะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 251.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.59 
 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง
ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 156.50 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.63 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
เฉลีย่กโิลกรมัละ 240.00 บาท ราคาทรงตัวเทากบัเดอืนทีผ่านมา
 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉลีย่
กิโลกรัมละ 80.32 บาท ลดลงจาก 99.09 บาท/กิโลกรัม ของ
เดือนที่ผานมารอยละ 18.94
  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ
สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา 
 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.17 ลดลงจาก 86.94 บาท/กก. ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.89 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา  
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา
ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 38.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 
38.78 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.01
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน
ปลาเฉลี่ย 74.83 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 75.00 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.23
 4.6 ปลาเปดและปลาปน  ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด
ได 8.61 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.78 บาท/กิโลกรัม ของ
เดือนที่ผานมารอยละ 1.94

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 
ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 30.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 
31.45 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.61

5. แนวโนมของราคาเดือนกรกฎาคม 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ
ราคาเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 135.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จาก 129.94 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.89 
  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 
จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 260.00 บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจาก 251.50 ของเดือนกอนรอยละ 3.38 
 5.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา
จะอยูในระดับ 131.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 140.00 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.43
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน
ปลา คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว
กับเดือนที่ผานมา 
 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายไดคาด
วาจะอยูในระดบั 85.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 83.14 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.24
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน
ปลา คาดวาจะอยูในระดับ 86.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 
85.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.18 
 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 89.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 87.64 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.55 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 
125.00 บาท/กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก 120.00 บาท/กก. ของเดือน
กอนรอยละ 4.17 
 5.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู
ในระดบั 41.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 38.00 บาท/กโิลกรมั 
ของเดือนกอนรอยละ 7.89
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน
ปลา คาดวาอยูในระดบั 75.00 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 74.83 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.23 
 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดทีช่าวประมงขาย
ไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.65 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 
8.61 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.46
  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 
ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 34.00 บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจาก 32.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.25
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 51.88 70.00

ก.ค. 47.38 70.00
ส.ค. 47.99 70.00
ก.ย. 45.99 70.00
ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 38.00 74.83

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 83.12 120.00

ก.ค. 82.89 120.00
ส.ค. 86.52 120.00
ก.ย. 86.78 120.00
ต.ค. 86.13 120.00
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มี.ค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 120.00
มิ.ย. 86.17 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 172.87 174.17

ก.ค. 174.90 175.00
ส.ค. 177.91 177.82
ก.ย. 174.36 173.20
ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 183.01 250.00
เม.ย. 144.88 250.00
พ.ค. 125.38 251.00
มิ.ย. 133.54 260.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

150

120

90

60

30
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

300
275
250
225
200
175
150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 8.38 33.00

ก.ค. 8.35 33.00
ส.ค. 8.44 33.75
ก.ย. 8.55 34.00
ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 31.45
มิ.ย. 8.61 30.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 110.00 180.00

ก.ค. 112.00 180.00
ส.ค. 129.00 180.00
ก.ย. 111.00 180.00
ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค. 156.50 240.00
มิ.ย. 170.00 240.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 60 54.93 75.00

ก.ค. 57.63 77.5
ส.ค. 79.59 80.00
ก.ย. 80.19 80.00
ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มี.ค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 99.09 85.00
มิ.ย. 80.32 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 จากกระแสการบริโภคสัตวนํ้าของโลก ที่ผู บริโภค
ไมเพียงกับการใหความสําคัญในดานความปลอดภัยอาหาร
เทานั้น ยังคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรอีกดวย 
โดยเฉพาะสัตวนํ้าที่ไดมาจากเรือประมง ซึ่งผูบริโภคสวน
ใหญเริ่มตระหนักในจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
จนเกิดกระแสบริโภค “อยางยั่งยืน” จึงเปนแรงผลักดัน
ใหภาคธรุกิจปรบัตวัเพือ่สนองความตองการการผลติทีย่ัง่ยนื
และเคารพตอกฎขอบังคับอยางเขมงวดข้ึน ทัศนคติดัง
กลาวจงึถอืวาเปนเครือ่งมอืสาํคญัในการกระตุนความสนใจ
ของภาคธุรกิจใหมาตื่นตัวเร่ืองความยั่งยืนของทรัพยากร
ในประเทศ
 กรมประมงในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่ควบคุม
ดแูลผลผลติสตัวนํา้ใหผูบรโิภคไดบรโิภคสตัวนํา้ทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภยัและตระหนกัถึงกระแสผูบรโิภค จงึไดมกีารพฒันา
ในเรื่องระบบการรับรองมาตรฐานเรื่อยมา ซึ่งที่ผานมา
มีการรับรองมาตรฐานสินคาประมงในสัตวนํ้าที่มาจากการ
เพาะเลี้ยง แตสัตวนํ้าที่ไดมาจากการทําประมงหรือจับจาก
ทะเล ยังไมมีการรับรองอยางจริงจัง จะตองเรงหาวิธีการ
รับรองมาตรฐาน รวมถึงเรื่องการตรวจสอบยอนกลับถึงที่
มาของสัตวนํ้าเหลานั้นดวย จะตองมาจากการทําประมงที่

ไทยสรางมาตรฐานใหสินคาประมงทะเล

สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภคสัตวนํ้า 

ถูกกฎหมาย ซึ่งไทยไดกําลังดําเนินการอยู  เนื่องจาก
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการแกไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย (IUU) ตลอดจนความยั่งยืนของทรัพยากร
ในอนาคตตอไปดวย
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการของกรมประมง ไมมี
การสรางระบบมาตรฐานของสัตวนํ้าทะเล โดยมี “ปูมา” 
ซึง่นาํรองภายใตระบบทีเ่รยีกวา Fisheries Improvement 
Project (FIP) ซึ่งเปนการรับรองวาปูมาเปนสัตวนํ้าที่ไดมา
จากการทําประมงที่ยั่งยืน และตอมาไดนํามาสูการตรวจ
สอบรับรองในเรื่องของเครื่องมือทําการประมง โดยเริ่ม
ที่เครื่องมืออวนลากเปนอันดับแรก ซึ่งเครื่องมืออวนลาก
ในประเทศไทยสามารถจับสัตวนํ้าหนาดินไดหลากหลาย 
โดยเฉพาะปลาเปดในประเทศไทย มีสัตวนํ้าที่นําไปเปน
วัตถุดิบปลาเปดไดถึง 370 ชนิด ขณะที่ปลาเปดในตาง
ประเทศมีเพียง 20 ชนิดเทานั้น 
 สําหรับมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวของกับสัตวนํ้า
ทะเลมี 3 มาตรฐาน ไดแก 
 1) มาตรฐาน MSC (Marine Stewardship Council) 
 2) มาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship 
Council)
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✤

 3) มาตรฐาน IFFO (International Fishmeal and 
Fishoil Organization) 
 องคกร IFFO ไดคัดเลือกประเทศไทยเปนตนแบบ
ในการประเมินมาตรฐานสินคาปลาปน ทําการรับรอง
เฉพาะปลาเปดและนํ้ามันปลาที่ไดจากการทําประมงดวย
เครื่องมืออวนลาก อยางไรก็ตาม ปลาเปดในประเทศไทย
คอนขางมีความหลากหลายของชนิดสัตวนํ้า หรือที่เรียก
วาเปน Multispecies ดังนั้น ในการประเมินทรัพยากร
สตัวนํา้จงึมคีวามซบัซอนกวาในตางประเทศ และมาตรฐาน
ดังกลาวทั้ง 3 นี้มีผลตอประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศผูนําในการผลิตอาหารทะเลของโลก สัตวนํ้า
เศรษฐกิจส งออกที่สํ าคัญ คือ กุ  งทะเล และทูน า 
ซ่ึงกระบวนการในการผลิตสัตวนํ้าทั้งสองชนิดนี้ ลวนแลว
แตเกี่ยวของกับการทําประมงทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการเพาะ
เลี้ยงกุง วัตถุดิบที่สําคัญ ไดแก อาหาร และอาหารที่ใช
เลี้ยงกุง สวนใหญใชปลาปนเปนวัตถุดิบหลัก ซึ่งปลาปนได
มาจากปลาเปด ซึ่งมีที่มาจากการทําประมงดวยเครื่องมือ
อวนลาก ดงันัน้ การประเมนิมาตรฐานในทีน่ีจ้ะเริม่ประเมนิ
ตามหวงโซอุปทาน กลาวคือ เริ่มตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ
จากการทําการประมงดวยเคร่ืองมืออวนลากเปนการทํา
ประมงท่ียั่งยืนหรือไม เครื่องมือดังกลาวสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรในบริเวณนั้นและเครื่องมืออื่นหรือไมอยางไร 
หลังจากผานการประเมินขั้นตอนดังกลาวแลว ตอมาปลา
เปดเขาสูกระบวนการผลิตเปนปลาปน โรงงานปลาปนตอง
ผานการรับรองมาตรฐาน IFFO ตอจากนั้นปลาปนที่เขาสู
กระบวนการผลิตอาหารสัตว ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
BAP เมื่อฟารมกุงที่ใชอาหารสัตวที่มีปลาปนเปนสวนผสม
ในวัตถุดิบ ตองมีมาตรฐานจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐาน ASC BAP และ Global GAP และข้ันตอนสดุทาย
ของหวงโซอุปทาน คือ โรงงงานอาหารแชเยือกแข็ง ตองได
รับการรับรองมาตรฐาน BAP 

 จะเห็นไดวา การประเมินมาตรฐานลวนแตมีความ
สาํคัญอยางยิง่กบัอตุสาหกรรมสตัวนํา้ของไทย ประเทศไทย
เริ่มดําเนินการประเมินมาตรฐาน IFFO มาตั้งแตป 2556 
ปจจุบันมีโรงงานปลาปนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 
IFFO แลว ประมาณ 7 โรงงาน กรมประมงจงึเรงดาํเนนิการ
เพื่อเขารวมกับ IFFO ในการประเมินมาตรฐาน โดยในชวง
เดือนมิถุนายน 2561 กรมประมงจะจัดตั้งคณะทํางานและ
เรงดําเนินการจัดสงขอมูล พรอมทั้งจะรวมประชุมกับเจา
หนาทีข่อง IFFO ประมาณเดือนกรกฎาคมถงึสงิหาคม 2561 
ตอไป เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการขับเคลื่อนเรื่องการรับรอง
มาตรฐานสินคาที่ไดจากการทําประมงในระดับนานาชาติ 
จึงเปนที่นาจับตาวาอนาคตสินคาประมงของไทย หากผาน
การประเมินมาตรฐานแลว ก็จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผู
บริโภคทั่วโลกวาเปนสินคาที่มาจากการทําประมงที่ยั่งยืน 
และอาจทําใหไทยมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้น อนาคตของ
การสงออกสินคาสัตวนํ้าของไทยนาจะกลับมาเปนผูครอง
สัดสวนที่มากในตลาดไดอีกครั้ง
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลูกสุกรขุน 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 17.00 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

21-0-0 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567

46-0-0 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433

16 - 20 - 0 11,900 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000

16 - 16 - 8 12,933 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767

15 - 15 - 15 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633

13 - 13 - 21 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867 17,350 16,867 16,867 16,833

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ราคาขายสง (เงินสด) อาหารสัตวสําเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/30 ก.ก.

รายการ
2560 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หัวอาหาร

ไกรุน - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไกรุน - ไข 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไกไข 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูรุน 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เปดไข 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

ไกไข 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

ไกเล็ก - ไข 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูรุนขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เปดเล็กไข 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที่มา : www.cpffeed.com
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สศท. 4 นํา ศกอ. ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร

 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) นําทีมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในพื้นที่
รับผิดชอบ ไดแก จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ และมหาสารคาม และเจาหนาที่ของ 
สศท.4 รวมศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมากจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร โดยกิจกรรมภายในศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ประกอบดวยการรับฟงการบรรยาย 
และลงพื้นที่ดูงานการทําเกษตรผสมผสานครบวงจร การปศุสัตว 3 ดํามหัศจรรย ไดแก หมูดํา
ภูพาน ไกดําภูพาน และวัวดําภูพาน จากนั้นไดลงพื้นที่ดูการทําเกษตรผสมผสานจากคุณบังอร 
ไชยเสนา เกษตรกรผูประสบความสําเร็จในการทําเกษตรผสมผสาน ณ บานนอยจอมศรี 
ตําบลฮางโฮง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเขารวมกิจกรรมการสาธิตและฝกปฏิบัติ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การแปรรูปวุนเสนถั่วเขียว การทําเห็ดแดดเดียว การทํา
ไสกรอกอีสาน และการทําไอศกรีม เพื่อเปนอาชีพทางเลือกใหมใหแกเกษตรกรอีกดวย 

✤

ผูอํานวยการ สศท.3 เขารวมสัมมนา “แนวทางการติดตามประเมินผลแผนงาน

ยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร”

 วันท่ี 3 – 4 มิถุนายน 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท 
ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่3 จงัหวดัอดุรธานี 
(สศท.3) เขารวมสัมมนา “แนวทางการติดตามประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร” 
ณ โรงแรมบานอมัพวา รสีอรท แอนด สปา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
โดยมี รอง เลขาธิ การสํ านั ก งาน เศรษฐกิ จการ เกษตร 
(นางอัญชนา ตราโช) เปนประธาน ซึ่งการสัมมนาดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลฯ 
และรายละเอียดการติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหกับผูแทนหนวยงานตางๆ ไดแก หนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยเฉพาะ
ศูนยประเมินผล และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
ที่จะตองดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ดังกลาว

✤

แวะเยี่ยม สศท.
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ผูอํานวยการ สศท.5 นําทีมปฏิบัติการ 5 ส. (ไตรมาส 3)

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
(สศท.5) นําทีมขาราชการและเจาหนาที่ สศท.5 รวมทําความสะอาดสถานที่ทํางาน และบริเวณรอบอาคารสํานักงาน 
ในกิจกรรม 5 ส. (ไตรมาส 3) ป 2561 เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงามของสถานที่ทํางาน รวมถึงยังสรางความรัก
และสามัคคีใหเกิดขึ้นในองคกรอีกดวย

✤

สศท.6 จัดกิจกรรมปลูก 

“ตนรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติฯ

 วนัที ่25 มถินุายน 2561 นายสชุยั กติตนินัทะศลิป 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี (สศท.6) พรอมดวยเจาหนาที่ รวมจัดกิจกรรม
ปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยู หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ณ ภายในบรเิวณ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  6 
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป เปน
วันคล  ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีรวมกัน 

✤
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สศท.9 จัดประชุมพิจารณาขอมูลเอกภาพ

ดานพืชระดับจังหวัด

สศท.7 เขารวมพิธีเปดงาน “รักพอ คิดถึงพอ สานตอ 

งานพอสราง”เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจําป 2561

 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท (สศท.7) เขารวมพิธีเปดงาน “รักพอ คิดถึงพอ สานตอ 
งานพอสราง” เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจําป 2561 ณ อาคาร 1962 องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ค.ส.) จังหวัดสระบุรี โดยมีนายลักษณ วจนานวัช 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี 

✤

 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) มอบหมายใหนายนิกร แสงเกตุ 
ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร และเจาหนาที่ จัดประชุมพิจารณาขอมูล
เอกภาพดานพืชระดับจังหวัด (ขาวนาป ปเพาะปลูก2560/61 ยางพารา และ
ปาลมนํา้มนั ป 2560) ในระดบัจงัหวดัยะลา รวมกบัสาํนกังานเกษตรจงัหวดั สํานักงาน
เกษตรอาํเภอ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหขอมลูมคีวามถกูตอง และมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

✤
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 วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดงานวนัถายทอดเทคโนโลยเีพือ่เริม่ตนฤดกูาลผลติใหม 
(Field Day) ป 2561 ณ ศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร (ศพก.) 
ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ในพื้นที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานภาคเอกชน รวมจัดนิทรรศการเผยแพรความรู รวมทั้งกลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่รวมนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาจําหนายในงาน 
ตลอดจนมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรจากทาง ศพก. รวม 6 สถานีเรียนรู 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ไดขับเคลื่อนให ศพก. เปนศูนยกลางถายทอดความรู และ
เทคโนโลยีการผลิตทั่วประเทศ ตอนรับเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมป 2561

✤

เลขาธิการ สศก. เปดงาน Field Day ณ ศพก. ต.ทาโรงชาง จ.สุราษฎรธานี

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 740 กรกฎาคม 256152

ขาวประชาสัมพันธ



เลขาธิการ สศก. รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรี

พบประชาชนชาวนครสวรรค

การประชุมระหวางสํานักงานเศรษฐกิจของกระทรวงตางๆ 

ครั้งที่ 4/2561

 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร.ทศันยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร รวมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวนครสวรรค
และผูนําทองถิ่นของกลุมจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงคสัมมนาและจัดนิทรรศการ 
บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค

✤

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุมระหวางสํานักงานเศรษฐกิจของ
กระทรวงตางๆ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบ
ครบวงจร ณ หองประชุมชูประกอบ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

✤
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คณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ สศก. รวมปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยรองเลขาธิการ 
3 ทาน (นางอัญชนา ตราโช นายฉันทานนท วรรณเขจร และ นางสาวทัศนีย เมืองแกว) นําคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ 
รวมปลูกตนรวงผึ้ง ภายในบริเวณสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องดวยในวันที่ 28 กรกฎาคม 
ของทกุป เปนวนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู และเพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักภักดีรวมกัน ทั้งนี้ ในสวนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ไดรวมกิจกรรมปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ 
เชนเดียวกันในแตละพื้นที่ของหนวยงานดวย

✤
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 ลธก. สศก. รวมประชุมคณะทํางานดานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมคณะทํางาน
ดานการพฒันาการเกษตรสมยัใหม ภายใตคณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ คร้ังที ่22-3/2561 ณ อาคารศนูยประชมุแหงชาตสิริกิติิ์

✤
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การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการจัดทําแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร อมด วย 
นายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร และนายเสกสรร ศิริกุล ผูเชี่ยวชาญดานนโยบาย
พัฒนาการเกษตรชนบท รวมประชุมหารือแนวทางการเตรียมการ
จัดทําแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับโครงสราง
เศรษฐกจิฐานราก และกระจายการถอืครองทีด่นิ ณ ศนูยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อรวมหารือ
แนวทางการจัดเตรียมแผนแมบทยุทธศาสตรชาติฯ และรวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเสริมสรางใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน และสามารถขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
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